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CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2017 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA 

COLINA, através de seu DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES ,  torna público, 

para conhecimento de todos os interessados, fará realizar seleção pública para 

credenciamento e aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do 

Empreendedor Familiar Rural em atendimento ao PROGRAMA NACIONAL DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), com fundamento no “caput” do artigo 25 da Lei nº 8.666, 

de 21 de julho de 1993, na Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006 (Lei da Agricultura Familiar), 

no artigo 14 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009 e na Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 

de junho de 2013, nos termos e condições estabelecidas no presente instrumento de 

chamada pública. 
 

1.0 – DO OBJETO, PRAZO E LOCAL 

 

1.1 – O objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios (frutas, 

legumes e verduras) da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o 

atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, conforme especificações, 

quantidades estimadas e preços de referência constantes do ANEXO I deste edital.  

 

1.2 - Os interessados deverão apresentar os envelopes contendo os documentos de 

habilitação e projeto de venda  até às 09:00 (nove)  horas do dia 15 de Setembro de 2017 

no DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES , localizado na Avenida Paraná, nº276 - 

centro - Nova América da Colina-Pr - CEP 86230-000. 

 

2.0 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 – Poderão participar dessa Chamada Pública, fornecedores individuais, grupos formais 

e/ou informais da Agricultura Familiar e Empreendedores Familiares Rurais, sendo no caso de 

grupos formais devidamente constituídos em Cooperativas ou Associações, detentores da 

DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA 

AGRICULTURA FAMILIAR – DAP (Física e/ou Jurídica), conforme a Lei da Agricultura 

Familiar nº 11.326 de 24 de julho de 2006. 

 

2.2 – Não será admitida nesta Chamada Pública a participação de pessoas físicas ou 

jurídicas enquadradas em quaisquer das hipóteses a seguir elencadas: 

 

2. 2.1 - Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e 
impedimento de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA 
COLINA nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 
 
2.2.2 - Impedidas de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
AMÉRICA DA COLINA nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002. 
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2.2.3 - Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.605/98. 
 
2.2.4 - Tenham sido declaradas inidôneas para licitar com a Administração Pública e 
quaisquer de seus órgãos descentralizados, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei n° 
8.666/93 e não tenha ocorrido a respectiva reabilitação. 
 
2.2.5 – Encontram-se falidas ou concordatárias, por declaração judicial, ou em recuperação 
judicial, ou estejam em processo de liquidação ou dissolução. 
 
3.0 – DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO 

 

3.1 – HABILITAÇÃO DE GRUPO FORMAL DETENTOR DE DAP JURÍDICA 

3.1.1 – O Grupo Formal deverá apresentar no envelope nº 01, os documentos abaixo 

relacionados, sob pena de inabilitação: 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

b) Extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 

(sessenta) dias; 

c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União (Certidão 

Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa); 

c) Prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social, mediante a 

apresentação da CND – Certidão Negativa de Débito ou da CPD-EN - Certidão Positiva de 

Débito com Efeitos de Negativa (Lei n° 8.212, de 24/06/91); 

d) Prova de regularidade para com o FGTS – Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (Lei n° 

9.012, de 30/03/95), através da apresentação do Certificado de Regularidade de Situação do 

FGTS(CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal, ou do documento denominado “Situação 

de Regularidade do Empregador”, com prazo de validade em vigor na data de encerramento 

do prazo de entrega dos envelopes; 

 

e) Cópia do Estatuto e Ata de Posse da atual Diretoria da entidade, registrado na Junta 

Comercial, no caso de Cooperativas ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no 

caso de Associações.  

 

3.2 – HABILITAÇÃO DE FORNECEDOR INDIVIDUAL DETENTOR DE DAP FÍSICA 

3.2.1 – O Fornecedor Individual deverá apresentar no envelope nº 01, os documentos abaixo 

relacionados, sob pena de inabilitação: 

a) Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

b) Extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 (sessenta) 

dias; 

3.3 – HABILITAÇÃO DE GRUPO INFORMAL DETENTOR DE DAP FÍSICA 

3.3.1 – O Grupo Informal deverá apresentar no envelope nº 01, os documentos abaixo 

relacionados, sob pena de inabilitação: 

a) Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

b) Extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 

(sessenta) dias; 
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3.4 – DO PROJETO DE VENDA – ENVELOPE N° 02 

3.4.1 - O Grupo Formal detentor de DAP Jurídica, deverá apresentar no envelope nº 02, os 

documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação: 

a) Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação 

Escolar, assinado pelo seu representante legal (conforme modelo – ANEXO II); 

b) Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 

associados/cooperados. 

c) Declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento 

do limite individual de venda de seus cooperados/associados. 

3.4.2 - O Fornecedor Individual detentor de DAP Física, deverá apresentar no envelope nº 02, 

os documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação: 

a)Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor 

Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor participante (conforme 

modelo – ANEXO II); 

b) Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção 

própria, relacionada no projeto de venda. 

3.4.3 - O Grupo Informal detentor de DAP Física,  deverá apresentar no envelope nº 02, os 

documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação: 

a)Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor 

Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura de todos os agricultores participantes 

(conforme modelo – ANEXO II); 

b) Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 

agricultores familiares relacionados no projeto de venda. 

3.5 - A documentação será recebida pelo DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  

até o dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste instrumento, em dois envelopes 

distintos (Envelope n° 01 – Documentos de Habilitação e Envelope n° 02 – Projeto de Venda), 

separados, lacrados, indevassáveis e preferencialmente opacos, contendo na sua parte 

externa e frontal, os seguintes dizeres: 

 

CHAMADA PÚBLICA 05/2017 

“ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” 

PROPONENTE 

 

-------------------------------------------------------------- 

CHAMADA PÚBLICA 05/2017 

“ENVELOPE Nº 02 – PROJETO DE VENDA” 

PROPONENTE 

 
3.6 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição 

aos documentos ora exigidos. 

3.7 - Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este 

prazo não constar do próprio documento ou de lei especifica, será considerado o prazo de 

validade de 90 (noventa) dias, a contar de sua expedição. 
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3.8 - O Administrador de Materiais, Licitações e Contratos da Prefeitura, diligenciará 

efetuando consulta na Internet, junto aos sites dos órgãos expedidores, a fim de verificar a 

veracidade dos documentos obtidos por este meio eletrônico. 

3.9 – Independentemente de declaração expressa, a manifestação do interesse em participar 

do presente credenciamento implicará na submissão às normas vigentes e a todas as 

condições estipuladas neste Edital e seus anexos. 

3.10 – Os grupos formais e/ou informais da Agricultura Familiar e Empreendedores Familiares 

Rurais, deverão, obrigatoriamente, ofertar a quantidade e variedade de gêneros alimentícios 

de acordo com a sua capacidade de produção e estar em conformidade com as normas 

técnicas da legislação vigente para produção, classificação, embalagem, rotulagem e 

transporte. 

3.11 – Dependendo do produto ofertado poderá ser solicitada amostra para análise da equipe 

técnica de nutrição do Setor de Cozinha Piloto da Prefeitura. O resultado da análise será 

divulgado por meio do sítio oficial da Prefeitura (www.novaamericadacolina.pr.gov.br) e 

publicado no Jornal Oficial do Município, além de ser afixado no quadro de avisos do 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES . 

3.12 – Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 

o nome, o CPF e n° da DAP Física de cada agricultor familiar fornecedor quando se tratar de 

Fornecedor Individual ou Grupo Informal, e o CNPJ e DAP Jurídica da organização produtiva 

quando se tratar de Grupo Formal.  

3.13 - O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para 

a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por 

DAP/Ano/Entidade Executora, conforme art. 32 da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de 

junho de 20131, e obedecerá as seguintes regras:  

I - Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos 
individuais firmados deverão respeitar o valor máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais), por 
DAP/Ano/E.Ex. 
II - Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será o 
resultado do número de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica multiplicado pelo 
limite individual de comercialização, utilizando a seguinte fórmula: 
Valor máximo a ser contratado = nº de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica 
x R$ 20.000,00. 

3.14 – Os agricultores familiares, detentores de DAP Física, poderão contar com uma 

Entidade Articuladora que poderá, nesse caso, auxiliar na elaboração de Projeto de Venda de 

Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar. As Entidades 

Articuladoras serão aquelas definidas pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário – MDA. 

 

4.0 – DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO, HABILITAÇÃO E SELEÇÃO 

4.1 – A análise dos documentos de habilitação será feita pela COMISSÃO JULGADORA DE 

LICITAÇÕES, designada através da Portaria n° 6.965, de 17 de novembro de 2014. 

4.2 - A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão pública e 

registrada em ata, após o término do prazo de apresentação dos projetos. O resultado da 

seleção será divulgado por meio do sítio oficial da Prefeitura 

                                                           
1 Com redação alterada pela Resolução CD/FNDE n° 4, de 02 de abril de 2015 
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(www.novaamericadacolina.pr.gov.br) e publicado no Jornal Oficial de Nova América da 

Colina, além de ser afixado no quadro de avisos do DEPARTAMENTO DE COMPRAS E 

LICITAÇÕES. 

4.3 – Considerar-se-ão habilitadas para fins de credenciamento para execução do objeto da 

presente chamada pública os grupos formais e/ou informais da Agricultura Familiar e 

Empreendedores Familiares Rurais que atenderem às condições para habilitação, ou seja, 

aqueles que apresentarem todos os documentos exigidos no presente Edital, inclusive o 

Projeto de Venda e atenderem os demais critérios estabelecidos pela Lei n° 11.947/2009, 

Resolução CD/FNDE n° 26,  de 17 de junho de 2013 e subsidiariamente a Lei Federal n° 

8.666/93. 

4.4 – Para seleção, os projetos de venda habilitados serão divididos em: grupo de projetos de 

fornecedores locais, grupo de projetos do território rural, grupo de projetos do estado, e grupo 

de propostas do País. 

4.5 - Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para 
seleção:  
I - o grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre os demais grupos.  

II - o grupo de projetos de fornecedores do território rural terá prioridade sobre o do estado e 

do País.  

III - o grupo de projetos do estado terá prioridade sobre o do País.  

4.6 - Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para 

seleção:  

I - os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as 
comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre estes; 
II - os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, 
segundo a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003; 
III - os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de Declaração de Aptidão ao 
PRONAF - DAP Jurídica) sobre os Grupos Informais (agricultores familiares, detentores de 
Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Física, organizados em grupos) e estes sobre os 
Fornecedores Individuais (detentores de DAP Física); 
 
4.7 - No caso de empate entre grupos formais, terão prioridade organizações com maior 
porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro 
de sócios, conforme DAP Jurídica.  
4.8 - Em caso de persistir o empate, será realizado sorteio ou, em havendo consenso entre as 
partes, poderá optar-se pela divisão no fornecimento dos produtos a serem adquiridos entre 
as organizações finalistas.  
4.9 – Caso a PREFEITURA não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos 

do grupo de projetos de fornecedores locais, estas deverão ser complementadas com os 

projetos dos demais grupos, em acordo com os critérios de seleção e priorização citados nos 

itens 4.4 e 4.5. 

4.10 – Na ausência ou desconformidade de qualquer dos documentos previstos neste edital, 

constatada na abertura dos envelopes, fica facultado à comissão a abertura de prazo de 8 

(oito) dias úteis para sua regularização. 

5.0 – DOS PREÇOS DE AQUISIÇÃO  

5.1 – Os preços de aquisição dos gêneros alimentícios (frutas, legumes e verduras) da 

Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural são aqueles previstos no ANEXO I 

deste edital, os quais não sofreram qualquer tipo de correção ou reajuste durante a vigência 

do contrato de aquisição de gêneros alimentícios. 
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6.0 – DOS RECURSOS 

6.1 - Em todas as fases do presente processo serão observadas as normas previstas nos 

incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

7.0 – DA RATIFICAÇÃO E PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

7.1 – Esgotados todos os prazos recursais e estando toda a documentação em dia, o senhor 

Prefeito Municipal, constatada a regularidade do processo quanto aos procedimentos de 

inexigibilidade de licitação, previstos no art. 26 da Lei n° 8.666/93, ratificará o ato, e as 

pessoas físicas ou jurídicas HABILITADAS, serão convocadas para, no prazo de 03 (três) 

dias úteis assinar o CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, sob pena de decair do direito 

a celebração do ajuste, sem prejuízo das sanções previstas nos artigos 81 e 87, I a IV, § 1º a 

3º da Lei Federal 8.666/93, restando caracterizado o descumprimento total da obrigação 

assumida, ficando sujeita à aplicação da pena de multa, que terá seu valor definido pela 

legislação vigente à época de aplicação da penalidade, além da suspensão temporária de 

participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal, pelo 

prazo de até 02 (dois) anos. 

 

7.2 - O prazo de que trata o item 7.1 poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, 

desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do referido prazo. 

8.0 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

8.1 – O contrato terá vigência por 12(doze) meses, iniciando-se a partir de sua assinatura. A 

execução do contrato será de acordo com o calendário escolar vigente na época. 

9.0 - DA REVOGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 

9.1 – O presente processo de Chamada Pública poderá ser revogado por razões de interesse 

público, decorrentes de fatos supervenientes, devidamente comprovados, pertinentes e 

suficientes para justificar sua revogação. 

10.0 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

10.1 – Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital por eventuais irregularidades, 

ficando, para tanto, estabelecido o prazo improrrogável de até 05 (cinco) dias úteis, antes da 

data final fixada para recebimento da documentação de habilitação. 

10.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital perante a Administração a 

pessoa física ou jurídica que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a data final 

fixada para recebimento da documentação de habilitação. 

11.0 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

11.1 - As despesas decorrentes da execução do objeto do ajuste correrão por conta do(s) 

seguinte(s) crédito(s) orçamentário(s): 

* 

 12.0 – DOS PEDIDOS, DO PRAZO, DO LOCAL E DA PERIODICIDADE DE ENTREGA 

DOS PRODUTOS 

12.1 – Os pedidos de fornecimento serão realizados semanalmente pelo Setor de Cozinha 

Piloto da Prefeitura, através de sua Nutricionista. 

12.2 – Os produtos também deverão ser entregues semanalmente, nas quantidades 

solicitadas pelo Setor de Cozinha Piloto da Prefeitura. 

12.3 – Os produtos deverão ser entregues durante o período de vigência do contrato, com 

início na data de sua assinatura, observando-se ainda o calendário escolar vigente na época. 
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12.4 - Os fornecedores deverão apresentar, a cada entrega, um Termo de Recebimento, que 

deverá ser assinado pelos responsáveis de cada local onde será feita a entrega, como 

comprovante a ser conferido no final da entrega, pela Nutricionista do Setor de Cozinha Piloto 

da Prefeitura, para emissão do respectivo documento fiscal. 

 

12.5 - Os produtos deverão ser entregues pelos vencedores da presente Chamada Pública, 

nos locais apontados no ANEXO IV deste edital, conforme cronograma de entrega constante 

do mesmo anexo, correndo por conta do fornecedor as despesas de embalagem, seguros, 

transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento. 

12.6 – Os quantitativos estimados dos produtos constantes do objeto desta Chamada Pública, 

se referem aos máximos a serem solicitados durante o período da contratação, sendo que os 

pedidos poderão ser feitos em quantidades menores daquelas estipuladas neste Edital. 

13.0 – DO PAGAMENTO  

13.1 – O pagamento será realizado mensalmente, com vencimento todo dia 10 (dez) do mês 

subsequente, devidamente acompanhados do respectivo documento fiscal, sendo que o 

pagamento obedecerá a Ordem Cronológica de Vencimento.  

13.2 – O fornecedor antes da emissão da Nota Fiscal, deverá entrar em contato com o Setor 

de Contabilidade da Prefeitura. Tal providência se faz necessária, uma vez que serão 

utilizados recursos federais para o pagamento das despesas desta Chamada Pública, e, em 

razão disso, deverá ser emitida nota fiscal para cada fonte de recurso, qual instruirá a futura 

prestação de contas. A eventual inobservância da aludida orientação, poderá acarretar na 

necessidade de substituição de nota fiscal emitida por outra, para o fim de adequá-la ao plano 

de aplicação do recurso. 

13.3 – De acordo com a Instrução Normativa Conjunta RFB/STN n° 1.257, de 08 de março 

de 2012, as Notas Fiscais, eletrônicas (NF-e) ou não, deverão serem emitidas em nome do 

MUNICÍPIO DE NOVA AMÉRICA DA COLINA. 

13.4 – A nota fiscal que apresentar incorreição será devolvida ao emitente e  o prazo de 

pagamento fluirá a partir da data de apresentação da nova nota fiscal emitida para o fim de 

substituí-la. 

13.5 – Cumpridos todos os procedimentos legais quanto a entrega, o pagamento será 

efetuado exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente do 

fornecedor, conforme § 1° do artigo 2° do Decreto Federal n° 7.507, de 27 de junho de 2011. 

13.6 – O fornecedor deverá mencionar no corpo da nota fiscal, o número do banco, código da 

agência e o número da conta corrente em que a Prefeitura deverá efetuar o pagamento 

eletronicamente. 

14.0 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 – Integram o presente Edital, de forma complementar entre si, os seguintes anexos: 

 

a) Descrição das Especificações Técnicas dos Produtos, quantitativos e preços de referência 

(ANEXO I); 

 

b) Modelo de Projeto de Venda (ANEXO II); 

c) Minuta do Contrato (ANEXO III);  

d) Cronograma de Entrega dos Produtos (ANEXO IV); 
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e) Modelo de Declaração que os gêneros a serem entregues são oriundos de produção 

própria, ou que são produzidos pelos associados, ou ainda, que são produzidos por 

agricultores familiares (ANEXO V). 

14.2 – A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da 

PREFEITURA, nos casos enumerados a seguir: 

a)O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
 
b)O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
 
c)A lentidão constante no cumprimento do atendimento dos serviços, levando a 
PREFEITURA a comprovar a falta de interesse da CONTRATADA; 
 
d)O atraso injustificado no início dos serviços. 
 
e)O desatendimento das determinações regulares do agente designado para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução. 
 
f)O cometimento reiterado de faltas na sua execução. 
 
g)Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa do órgão CONTRATANTE e 
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato. 
 
h)A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato. 
 
i)A inexecução total ou parcial do objeto do presente contrato, com as consequências 
previstas em lei, reconhecendo o CONTRATADO os direitos do MUNICÍPIO DE NOVA 
AMÉRICA DA COLINA. 
 
§ 1º - A rescisão contratual poderá ser amigável, por acordo entre as partes, mediante 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo em processo 
administrativo, desde que haja conveniência para da PREFEITURA. 
 
§ 2º - A rescisão contratual poderá ser também judicialmente requerida, nos termos da lei. 
 
14.3 – O credenciado/contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
 
14.4 – O credenciado é responsável pelos danos eventualmente causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 
 
14.5 – O presente edital é regido pelas normas da lei 8.666/93, no que couber. 
 
14.6 – Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, 
estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde e pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
 
14.7 – Os preços de referência indicados no ANEXO I foram apurados com base no disposto 
no artigo 29, § 1° da Resolução CD/FNDE n° 26,  de 17 de junho de 2013. 
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14.8 - Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário das 13:00 às 17:00 

horas no Departamento de Administração de Materiais  e Licitações, sito a Avenida Paraná, 

nº276 - centro - Nova América da Colina-Pr CEP 86230-000. 

 

Nova América da Colina, 25 de Agosto de 2017 

 

 

 

ERNESTO ALEXANDRE BASSO 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 

DESCRIÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS PRODUTOS, QUANTITATIVOS E 

PREÇOS DE REFERÊNCIA. 

Item Quan Unid.  Descrição VL UNT R$ VL TOTAL R$ 

1 10 Cx ABACAXI HAVAI GRAUDO 
cx 20 KG (97-03-0318) 

50,67 506,70 

2 10 Cx ABOBRINHA VERDE 
EXTRA A cx 20 KG (97-03-
0316) 

46,00 460,00 

3 7 Cx ACELGA CX COM 16 UND 
PESANDO 
APROXIMADAMENTE 1 
KG (97-03-0278) 

45,33 317,31 

4 50 Cx ALHO cx 10 kg (97-03-
0312) 

182,67 9.133,50 

5 57 Cx BANANA CATURRA (KG) 
cx 20 kg (97-03-0263) 

49,00 2.793,00 

6 12 SACO BATATA COMUM 
PRIMEIRINHA sc 50 kg (97-
03-0302) 

98,33 1,179,96 

7 7 Kg BERINJELA EXTRA A (KG) 
cx 23 kg (97-03-0259) 

72,63 508,41 

8 11 Cx BETERRABA (KG) cx 23 kg 
(97-03-0240) 

58,07 638,77 

9 17 SACO CEBOLA BRANCA EXTRA 
A sc 20 Kg (97-03-0304) 

51,00 867,00 

10 10 Cx CHUCHU (KG) cx 22 kg 
(97-03-0246) 

51,00 510,00 

11 2 Cx GENGIBRE cx 18 KG (97-
03-0320) 

125,00 250,00 

12 30 Cx LARANJA PERA MÉDIA 
(KG)  cx 25 kg (97-03-0267) 

3063 918,90 

13 20 Cx LIMÃO TAHITI MÉDIO cx 
25 kg (97-03-0314) 

83,13 1.662,60 

14 77 Cx MAÇA FUJI PRIMEIRA 
(KG) cx 18 kg (97-03-0269) 

83,67 6.442,59 

15 33 Cx MAMÃO FORMOSA 
MADURO (KG) cx 15 kg 
(97-03-0270) 

41,00 1.353,00 

16 14 Cx MANGA TOMMY ATKING  
(KG) cx 22 kg (97-03-0271) 

96,33 1.348,62 

17 45 Cx MARACUJA AZEDO cx 11 
kg (97-03-0313) 

64,75 2.913,75 

18 500 KG MELANCIA kg (03-02-0045) 1,83 915,00 

19 38 Cx MELÃO AMARELO (KG) cx 
13 kg (97-03-0274) 

31,25 1.187,50 

20 50 SACO MILHO VERDE (KG) sc  
c/50 espigas (97-03-0285) 

31,80 1.590,00 

21 30 Cx OVO BRANCO GRANDE 53,30 1.599,00 
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CX 30 Dz (97-03-0310) 

22 20 Cx PEPINO JAPONÊS(KG) cx 
22 kg (97-03-0248) 

61,19 1.223,80 

23 8 Cx PIMENTÃO VERDE EXTRA 
A cx 12 kg (97-03-0308) 

37,75 302,00 

24 8 Cx PIMENTÃO VERMELHO 
AMARELO cx 12 kg (97-03-
0309) 

58,15 465,20 

25 8 Cx QUIABO (KG) cx 12 kg (97-
03-0250) 

50,00 400,00 

26 250 Cx REPOLHO SELECIONADO 
TAMANHO G (03-02-0011) 

3,56 890,00 

27 30 Cx TOMATE EXTRA AA cx 21 
kg (97-03-0303) 

93,80 2.814,00 

28 8 Cx VAGEM VERDE (KG) cx 16 
kg (97-03-0256) 

84,00 672,00 
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ANEXO III 

 
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE 
 
 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE NOVA AMÉRICA DA COLINA, pessoa jurídica de 

direito público interno, com sede nesta cidade, Estado Paraná, na Avenida Paraná, nº276 - 

centro - Nova América da Colina-Pr CEP 86230-000, inscrito no CNPJ/MF sob nº 

75.827.204/0001-08, neste ato devidamente representado por seu Prefeito Municipal, o Sr°. 

ERNESTO ALEXANDRE BASSO, brasileiro, casado, portador do documento de identidade 

R.G. n° * e inscrito no CPF/MF sob o n° *, residente e domiciliado nesta cidade de Nova 

América da Colina, Estado do Paraná, na *, através de seu órgão central de execução 

administrativa e financeira doravante denominado simplesmente PREFEITURA; e 

 

CONTRATADA(O):(nome do grupo formal) com sede à _______________ n° ______, em 

________/UF, inscrita no CNPJ sob n° _______________, neste ato representada pelo 

Senhor(a) _______________, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 

________________ e do CPF nº ________________________, residente e domiciliado(a) à 

__________________________, nº ______, na Cidade e Comarca de _____________, 

Estado de ________________, ou fornecedor do grupo informal _____________________., 

RG n° _________ e CPF/MF n°___________, residente e domiciliado à _____________, nº 

____, na cidade de ___________, Estado de ______, doravante denominada (o) 

CONTRATADA (O), fundamentados nas disposições da Lei n° 11.947, de 16 de junho de 

2009, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública n° ____/ 20_____,  resolvem 

celebrar o presente Instrumento de Contrato Administrativo de aquisição de gêneros 

alimentícios (frutas, legumes e verduras) da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar,  

mediante as cláusulas que seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios 
(frutas, legumes e verduras) da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, para alunos 
da rede de educação básica pública, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta, 
todos de acordo com o Edital de Chamada Pública n° ____/ 20_____, o qual fica fazendo 
parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – A (O) CONTRATADA (O) se compromete a fornecer os gêneros 
alimentícios da Agricultura Familiar à PREFEITURA, conforme descrito no Projeto de Venda 
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – O limite individual de venda de gêneros alimentícios da(o) 
CONTRATADA (O), será de até R$ 20.000,00(vinte mil reais) por Declaração de Aptidão 
ao PRONAF - DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme legislação do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar. 
 
CLÁUSULA QUARTA – A (O) CONTRATADA (O) fornecedor ou as Entidades Articuladoras 
deverão informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, os valores individuais de 
venda dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
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Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo 30 (trinta) dias após a assinatura do 
contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA. 
 
CLÁUSULA QUINTA – O início para a entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente 
após o recebimento da Autorização de Fornecimento, expedida pelo DEPARTAMENTO DE 
COMPRAS E LICITAÇÕES . 
 
a) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades constantes do 
Cronograma de Entrega; e, 
 
b) O recebimento dos produtos dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento 
a cada entrega e das Notas Fiscais de Venda, a serem emitidas no último dia de cada mês, 
que serão devidamente recebidas e conferidas pela Nutricionista do Setor de Cozinha Piloto 
da Prefeitura. 
 
CLÁUSULA SEXTA – Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos 
descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, a (o) 
CONTRATADA (O) receberá o valor total de R$.________ (____________________), 
conforme listagem descrita abaixo: 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO 
PRODUTO 

QUANTIDADE VALOR 
REFERÊNCIA  

EM R$ (divulgado 
na chamada 

pública) 

VALOR 
TOTAL  
EM R$ 

     

     

     

     

     

   VALOR TOTAL  

CLÁUSULA SÉTIMA – No valor mencionado na Cláusula Sexta estão incluídas as despesas 
com frete, recursos humanos e materiais, assim como os encargos fiscais, sociais, 
comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao 
cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato. 
CLÁUSULA OITAVA – As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta das 
seguintes dotações orçamentárias:  
 
* 
CLÁUSULA NONA – Os pagamentos serão realizados mensalmente, após o recebimento 
dos documentos descritos na Cláusula Quinta, alínea “b”, com vencimento todo dia 10 (dez) 
do mês subsequente, sendo o pagamento obedecerá a Ordem Cronológica. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Não será efetuado qualquer pagamento à (ao) CONTRATADA (O), 
enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade 
ou inadimplência contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – Caso a PREFEITURA,  não venha seguir a forma de liberação de 
recursos para pagamento da (o) CONTRATADA(O) fornecedor, deverá pagar multa de 2%, 
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mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida,  ressalvados os casos quando 
não efetivados os repasses mensais de recursos do FNDE em tempo hábil. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Os casos de inadimplência da PREFEITURA proceder-
se-á conforme o § 1º, do Artigo 20 da Lei nº 11.947/2.009 e demais legislações relacionadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – A (O) CONTRATADA (O) fornecedor deverá guardar 
pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de Venda ou Congêneres, dos 
produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 
para Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – A PREFEITURA se compromete em guardar pelo prazo 
de 05 (cinco) anos as Notas Fiscais de Compra e os Termos de Recebimento, apresentados 
nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição 
para comprovação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – É de exclusiva responsabilidade da (o) CONTRATADA(O) 
fornecedor o ressarcimento de danos causados à PREFEITURA ou à terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta 
responsabilidade à fiscalização. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – A PREFEITURA em razão da supremacia do interesse 
público sobre o interesse particular, poderá: 
 
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse 
público, respeitando os direitos da (o) CONTRATADA (O); 
 
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão da (o) 
CONTRATADA (O); 
 
c) fiscalizar a execução do contrato; 
 
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Sempre que a PREFEITURA alterar ou rescindir o contrato sem 
culpa da(o) CONTRATADA(O), deve respeitar o equilíbrio econômico financeiro, garantindo-
lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – A multa aplicada após regular processo administrativo 
poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela PREFEITURA ou, 
quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da 
Secretaria Municipal de Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação 
Escolar – CAE e outras entidades designadas pela PREFEITURA ou legislação aplicável. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada 
Pública nº ______/20_____, pela Resolução CD/FNDE n° 26, de 17 de junho de 2013, pela 
Lei n° 11.947, de 16 de junho de 2009, em todos os seus termos, a qual será aplicada, 
também, onde o contrato for omisso. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA – Este contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante 
acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais 
e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de 
recebimento, por fax, transmitido pelas partes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – Este Contrato, desde que observada a formalização 
preliminar à sua efetivação, por carta, consoante a Cláusula Vigésima, poderá ser 
rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou 
extrajudicial, nos seguintes casos: 
 
a) por acordo das partes; 
 
b) pela inobservância de qualquer de suas condições; 
 
d) quaisquer dos motivos previstos em lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12(doze) 
meses, iniciando-se a partir de sua assinatura. A execução do contrato será de acordo com 
o calendário escolar vigente na época. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - Fica eleito o Foro da Comarca de Assaí, Estado do 
Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, com a exclusão de 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Caberá a PREFEITURA providenciar, por sua conta, a 
publicação do extrato do presente contrato e de seus aditamentos, na imprensa oficial e 
dentro do prazo legal. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Para atender unicamente aos termos da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, fica estabelecido o valor global deste Contrato em 
R$____________(_________________). 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - A realização de licitação e a prestação de garantia foram 
dispensados com base no artigo 25 “caput” da Lei 8.666/93; Lei Orgânica do Município; 
Chamada Pública nº ____/2.0_____; e, em  razão da Inexigibilidade de Licitação - n° 
____/20____, devidamente ratificada pelo Prefeito Municipal de Nova América da 
Colina - PR no Processo Administrativo n° _____/________. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - O presente contrato administrativo está vinculado à 

Inexigibilidade de Licitação - n° _______/20______, fazendo parte integrante do presente 

instrumento, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas na 

inexigibilidade de licitação, ficando o mesmo sujeito às normas contidas na Lei 8.666/93, 

com as alterações posteriores e às cláusulas aqui pactuadas.  

 

E, por estarem assim, justos e acertados entre si, assinarem as partes o 

presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas, que 

também o assinam, a fim de que produza os efeitos legais. 

Nova América da Colina - PR, ____ de _____ de 20________. 
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ERNESTO ALEXANDRE BASSO 

Prefeito Municipal de Nova América da Colina - PR 
 
 

CONTRATADA(O) 
TESTEMUNHAS: 
 
_____________________________ 
RG nº 
 
_____________________________ 
RG nº 
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ANEXO V 

 
MODELO DA DECLARAÇÃO DE ORIGEM DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

GRUPO FORMAL 

 

A ____________, inscrita no CNPJ sob n° _________, DAP Jurídica 

n°__________, estabelecida na ____________, n°_________, na  cidade de _________, 

Estado de _________, CEP: _________, neste ato representado(a) pelo Sr(a)  

_____________, portador(a) do RG: ___________, CPF: ___________, residente e 

domiciliado na ___________, n°_________, na cidade de __________, Estado de 

___________, CEP: __________, DECLARA que os gêneros alimentícios a serem entregues 

são  produzidos pelos associados/cooperados;  

FORNECEDOR INDIVIDUAL – NÃO ORGANIZADO EM GRUPO:  

 

_______________, portador(a) do RG: ___________, CPF: 

_____________, DAP n° __________________, residente e domiciliado na ______________, 

n° ___________, na cidade de __________, Estado de  __________, CEP: ___________, 

DECLARA que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos  de produção 

própria, relacionada no projeto de venda;  

OU GRUPO INFORMAL2 – ORGANIZADOS EM GRUPOS: 

 

____________, portador(a) do RG: ___________, CPF: __________, 

DAP n° __________________, residente e domiciliado na ______________, n° __________, 

na cidade de _____________, Estado de  _____________, CEP: ___________, DECLARA 

que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos agricultores familiares 

relacionados no projeto de venda.  

 

________, ___ de _______ de 20______. 

 

Assinatura devidamente identificada 

 

                                                           
2 No caso de Grupo Informal, todos os integrantes do Grupo deverão entregar a declaração individualmente ou 

adaptar esta declaração conjuntamente (mencionando todos os nomes, RG’s, CPF’s, DAP’s e assinaturas) 
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