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O MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

Chamada Pública nº 02/2017, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura 

Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução 

FNDE nº 26/2013 alterada pela Resolução FNDE nº 04/2015. 

 

O Município de João Monlevade, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Geraldo Miranda, 337, 

Bairro Nossa Senhora da Conceição, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.401.059/0001-57, representado neste 

ato pela Prefeita Municipal, a Senhora SIMONE CARVALHO, no uso de suas prerrogativas legais e 

considerando o disposto no art.14, da Lei nº 11.947/2009 e na Resolução FNDE nº 26/2013 e posteriores 

alterações, através da Secretaria Municipal de Educação, vem realizar Chamada Pública para aquisição de 

gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinada ao atendimento 

do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, durante o segundo semestre do ano de 2017. Os 

interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a documentação 

para habilitação e Projeto de Venda, em envelopes separados, no Setor de Licitação da Prefeitura 

Municipal de João Monlevade, localizado na Rua Geraldo Miranda, 337, Bairro Nossa Senhora da 

Conceição, João Monlevade/MG, no período de 31/08/2017 até 20/09/2017, nos horários compreendidos 

entre 07:00 às 11:00 horas e de 13:00 às  17:00 horas, sendo que a sessão pública para abertura dos 

envelopes se realizará no dia 21/09/2017, às 08:30 horas, no Auditório da Prefeitura Municipal de João 

Monlevade, localizada na Rua Geraldo Miranda, 337, Bairro Nossa Senhora da Conceição, João 

Monlevade/MG. 

 

1. OBJETO  

O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do 

Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, 

durante o segundo semestre do ano de 2017, conforme especificações constantes no Termo de Referência 

(Anexo I). 

 

2. FONTE DE RECURSO  

As despesas decorrentes desta contratação correrão no presente exercício à conta das dotações 

orçamentárias, consignadas no orçamento vigente do município da seguinte classificação: 

12.243.1209.2057, ficha 210, Recurso 1.44 - FNDE/PNAE. 

 

3. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR  

3.1. Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua produção agrícola na forma de 

Fornecedores Individuais, Grupos Informais ou Grupos Formais, devendo cumprir o estabelecido no art. 27, 

da Resolução FNDE nº 04/2015 como forma de habilitação. 

3.2. Os interessados deverão entregar os envelopes, devidamente fechados e indevassáveis, na sessão 
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pública de abertura do certame, com os seguintes dizeres na parte externa e frontal: 

 

ENVELOPE Nº 01: “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE 

CHAMADA PÚBLICA 02/2017 

(IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR/GRUPO) 

 

3.2.1. ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL (NÃO ORGANIZADO EM 

GRUPO) 

O Fornecedor Individual deverá apresentar no Envelope nº 01 os documentos abaixo relacionados, em 

original ou cópia legível autenticada pela Comissão de Chamada Pública ou por cartório competente, sob 

pena de inabilitação: 

I - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;  

II - Extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;  

III - Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria, 

relacionada no projeto de venda;  

IV - Registro de Inspeção no órgão competente, para produtos de origem animal. 

 

3.2.2. ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL  

O Grupo Informal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados, em original ou 

cópia legível autenticada pela Comissão de Chamada Pública ou por cartório competente, sob pena de 

inabilitação:  

I - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;  

II - Extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;  

III - Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos agricultores 

familiares relacionados no projeto de venda; 

IV - Registro de Inspeção no órgão competente, para produtos de origem animal. 

 

3.2.3. ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL  

O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados, em original ou 

cópia legível autenticada pela Comissão de Chamada Pública ou por cartório competente, sob pena de 

inabilitação:  

I - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;  

II - Extrato completo da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias, 

constando a lista dos associados com e sem DAP;  

III - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço - FGTS;  

IV - Cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão competente;  

V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 
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associados/cooperados;  

VI - a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento do limite 

individual de venda de seus cooperados/associados;  

VII - Registro de Inspeção no órgão competente, para produtos de origem animal. 

 

4. ENVELOPE Nº 02 - PROJETO DE VENDA  

4.1. No Envelope nº 02, os Fornecedores Individuais, Grupos Informais e Grupos Formais deverão 

apresentar o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar conforme Anexo III, deste 

Edital, e especificações descritas nos itens abaixo, sob pena de desclassificação. 

 

4.2. Os interessados deverão entregar os envelopes, devidamente fechados e indevassáveis, na sessão 

pública de abertura do certame, com os seguintes dizeres na parte externa e frontal: 

 

ENVELOPE Nº 02: “PROJETO DE VENDA” 

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE 

CHAMADA PÚBLICA 02/2017 

(IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR/GRUPO) 

 

4.2.1. ENVELOPE Nº 02 - PROJETO DE VENDA DO FORNECEDOR INDIVIDUAL  

I - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural 

para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor participante.  

 

4.2.2. ENVELOPE Nº 02 - PROJETO DE VENDA DO GRUPO INFORMAL 

I - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural 

para Alimentação Escolar com assinatura de todos os agricultores participantes.  

 

4.2.3. ENVELOPE Nº 02 - PROJETO DE VENDA DO GRUPO FORMAL 

I - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, assinado 

pelo seu representante legal. 

 

4.4. Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar o nome, o CPF 

e nº 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.  

 

4.5. Na ausência ou desconformidade de quaisquer documentos constante no envelope nº 2, poderá ser 

concedido prazo para sua regularização de até 05 (cinco) dias, conforme análise da Comissão de Chamada 

Pública. 

 

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS  
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5.1. Os projetos de venda a serem contratados serão selecionados conforme critérios estabelecidos pelo 

art. 25, da Resolução nº04/2015. 

 

5.2. 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.  

 

5.3. 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.  

 

5.4. 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);  

 

5.5. Caso o Município não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo de projetos 

de fornecedores locais, estas serão complementadas com os projetos dos demais grupos, em acordo com 

os critérios de seleção e priorização citados nos itens 5.2, 5.3 e 5.4.  

 

5.6. 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.  

 

5.7. 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.  

 

6. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

6.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão, qualquer pessoa poderá impugnar 

o ato convocatório desta Chamada Pública, cabendo à Comissão de Chamada Pública decidir sobre a 

impugnação no prazo de até 24 horas; 

 

6.3. Não serão reconhecidas impugnações do Edital por fax ou e-mail, somente por escrito, em original, 
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protocolados no Setor de Licitações da Prefeitura de João Monlevade, e dentro do prazo estipulado no item 

anterior; 

 

6.4. Acolhida a impugnação contra o Edital que implique em alteração do mesmo, capaz de afetar a 

formulação dos projetos de venda, será designada nova data para a realização da sessão, sendo esta 

devidamente divulgada nos mesmos meios inicialmente utilizados para publicação deste ato convocatório; 

 

6.5. A impugnação feita tempestivamente pelo interessado não a impedirá de participar desta Chamada 

Pública até o trânsito em julgado da decisão; 

 

7. RECURSOS 

7.1. Os interessados terão o direito a interpor recurso das decisões de habilitação e classificação proferidas 

pela Comissão de Chamada Pública no prazo de máximo de 02 (dois) dias a contar da decisão; 

 

7.2. Não serão aceitos os recursos protocolados fora do prazo previsto no item anterior; 

 

7.3. Os recursos deverão ser protocolados pessoalmente, aos cuidados da Comissão de Chamada Pública, 

no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de João Monlevade, com identificação do interessado e 

exposição das razões recursais; 

 

7.4. Após recebimento de recurso, a Comissão dará conhecimento aos participantes desta Chamada Púbica 

para, tendo interesse, apresentarem no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contrarrazões recursais. 

 

7.5. As contrarrazões deverão ser protocoladas pessoalmente, aos cuidados da Comissão de Chamada 

Pública, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de João Monlevade, com identificação do 

interessado e exposição de mérito; 

 

7.6. A decisão da Comissão será irrecorrível, consistindo em última instância para recursos, sendo soberana 

em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos administrativos adicionais; 

 

7.7. A Comissão de Chamada Pública dará conhecimento ao recorrente e demais participantes deste 

processo das decisões dos recursos; 

 

8. DO CONTRATO 

8.1. Será firmado contrato (Anexo II) que constitui parte integrante do presente Edital, mediante processo 

específico, de responsabilidade do Setor de Licitações da Administração Municipal, cujas cláusulas e 

condições são reguladas pela Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações subsequentes. 

 

8.2. Serão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo proponente, que tenham 
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servido de base para a Chamada Pública, realizada pela Comissão de Chamada Pública, bem como as 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, independentemente de transcrição; 

 

8.3. O Setor de Contratos convocará formalmente o(s) proponente(s) para assinar(em) o CONTRATO 

mediante processo realizado pela Comissão Permanente de Licitação, devidamente protocolado e ratificado 

pela Prefeito Municipal, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da convocação, sob pena 

de decair  do  direito à contratação,  sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei nº. 8.666/93 e 

alterações subsequentes; 

 

8.4. O contrato terá vigência a contar de sua assinatura até o dia 20 de dezembro de 2017.  

 

9. PAGAMENTO  

9.1. O pagamento será realizado, em até 10 (dez) dias úteis, contados à partir da entrega do documento 

fiscal, devidamente acompanhado dos recibos de entrega, à Secretaria Municipal de Educação; 

 

9.2. O documento fiscal deverá ser emitido pelo Contratado em inteira conformidade com as exigências 

legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal; 

 

9.3. Na ocorrência de rejeição do documento fiscal, motivada por erros ou incorreções, o prazo estipulado 

no subitem anterior passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação; 

 

9.4. O pagamento devido pelo Município será efetuado por meio de depósito em conta bancária a ser 

informada pelo Contratado ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser convencionada entre as 

partes; 

 

9.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por 

parte do Contratado, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação 

financeira ou paralisação do fornecimento do objeto contratado; 

 

9.6. Uma vez paga a importância discriminada no documento fiscal, o Contratado dará ao Município, plena, 

geral e irretratável quitação dos valores nele discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a 

qualquer título, tempo ou forma; 

 

9.7. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos 

pagamentos futuros ou cobrados do Contratado; 

 

9.8. Não será concedido reajuste ou correção monetária do valor contratado; 

 

9.9. Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicialmente contratado, na 
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ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execução, conforme previsão na alínea 

“d”, artigo 65, da Lei Federal nº 8666/93. 

 

9.10. No caso de eventual atraso de pagamento por culpa do Município, o valor devido poderá ser 

atualizado monetária e financeiramente desde a data de vencimento da fatura válida, até a data do efetivo 

pagamento, tendo como base o índice oficial IGPM. 

 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS  

10.1. O Edital da Chamada Pública poderá ser obtido nos seguintes locais: site da Prefeitura Municipal de 

João Monlevade (www.pmjm.mg.gov.br) e murais da Secretaria Municipal de Educação e da Prefeitura 

Municipal de João Monlevade.  

 

10.2. Quaisquer informações ou esclarecimentos relativos a este edital, poderão ser obtidos de segunda a 

sexta-feira, diretamente com a Comissão de Chamada Pública, pelo telefone (31)3852.4313 e pelo e.mail: 

nutricaosme@yahoo.com.br. 

 

10.3. Em qualquer ocasião antecedente à data de abertura dos envelopes, a Comissão de Chamada 

Pública poderá, por iniciativa própria ou em conseqüência de manifestação ou solicitação de esclarecimento 

dos interessados, realizar, modificações nos termos do Edital que não influenciem na elaboração dos 

projetos de venda. Estas modificações serão feitas mediante a emissão de errata e será dado conhecimento 

aos interessados, por e-mail, fax ou mediante cópia encaminhada pela Comissão. 

 

10.4. Na ausência ou desconformidade de quaisquer documentos constatada na abertura dos envelopes nº 

01 e nº 02, poderá ser concedida abertura de prazo para sua regularização de até 05 (cinco) dias, conforme 

análise da Comissão de Chamada Pública. 

 

10.5. Todos os produtos 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. 

 

10.6. A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato de Aquisição de 

Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar que estabelecerá com clareza e 

precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e 

responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da chamada pública e do projeto de venda 

que se vinculam, bem como do Capítulo III - Dos Contratos, da Lei Federal nº 8.666/1993.  

 

10.7. 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/Município, e 

obedecerá as seguintes regras:  

http://www.pmjm.mg.gov.br/
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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/Município;  

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 (vinte mil reais).  

 

10.8. O contratado que descumprir total ou parcialmente as condições previstas no projeto de venda e/ou no 

contrato, garantida a prévia defesa, poderá o Município aplicar as sanções previstas nos arts. 86 e 87, da 

Lei Federal nº 8.666/93; 

 

10.9. Nenhuma indenização será devida aos proponentes em razão da elaboração e/ou apresentação de 

documentação relativa ao presente Edital.       

                                          

10.10. A apresentação do projeto de venda implica na aceitação plena e total das condições deste Edital, 

sendo considerado como evidência de que o proponente examinou criteriosamente todos os documentos e 

obteve informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-lo, bem como considerou que os 

elementos do ato convocatório lhe permitiram a elaboração de um projeto de venda totalmente satisfatório. 

 

10.11. Serão vedadas, após entrega dos envelopes nº 01 e nº 02, qualquer substituição, inclusão ou 

complementação de documentos. 

 

10.12. A Comissão poderá declarar deserta a Chamada Pública, quando nenhum dos projetos de venda 

satisfizer o objeto ou evidenciar que tenha havido conluio entre os participantes na elaboração dos 

documentos apresentados.  

 

10.13. Onde este Edital for omisso, prevalecerão os termos das leis e resoluções que o fundamentam, 

reservando-se ainda à Administração Municipal, o direito de revogar no todo ou em parte deste, sem que 

dessa sua decisão possa resultar, em qualquer caso, reclamação ou indenização por parte dos 

proponentes. 

 

10.14. A Comissão de Chamada Pública encaminhará o processo decorrente deste edital à Comissão 

Permanente de Licitação para abertura de processo administrativo, fundamentado na Lei Federal nº 

8666/93, para posteriormente ser ratificado pela Prefeita Municipal, se achado conforme; 

 

10.15. Os fornecedores da Agricultura Familiar deverão, como requisito imprescindível para que seja 

efetivada a contratação, apresentar, quando solicitado, e na forma em que couber, as seguintes certidões: 

a) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, em certidão única, abrangendo todos os tributos 

federais e as contribuições sociais/previdenciárias; 
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b) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do proponente; 

c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do proponente; 

d) Prova de Regularidade para com o FGTS; 

e) Prova de Regularidade para com a Justiça do Trabalho; 

 

10.16. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:  

Anexo I – Termo de Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Anexo II – Minuta contratual 

Anexo III – Modelo de proposta – Projeto de Venda 

Anexo IV – Termo de Recebimento e Entrega 

Anexo V – Relação de Endereços 

Anexo VI - Planilha estimativa de custos 

Anexo VII - Planilhas de Distribuição dos gêneros alimentícios por Unidade de Ensino 

 

 

João Monlevade,         de                               de 2017. 

 

 

 

 

Angélica Maria Silva Bueno Drummond 
Comissão de Chamada Pública 

Tânia Mara Anselmo  
Comissão de Chamada Pública                

 
 
 
 

Noeme das Graças Dias                                                  Eduardo Bastos 
Comissão de Chamada Pública                                Comissão de Chamada Pública 

 
 

 

 

Teotino Damasceno Filho 
Secretário Municipal de Educação 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. Preâmbulo 

Em atendimento à Lei 11.947 de 16/06/2009, Resolução FNDE 26/2013 e Resolução FNDE 04/2015, realizar-

se-á a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar em atendimento às Escolas e Centros 

Municipais de Educação Infantil, conforme especificação abaixo. 

 

2. Objetivo 

Este termo tem como objetivo definir as condições mínimas para fornecimento do objeto abaixo especificado. 

 

2.1. Especificação  

Item Und Descrição 

 

01 Kg QUEIJO MINAS FRESCAL, com faces planas, bordas retas, crosta lisa, fina e 

amarelada, consistência macia, cor interna branco-creme, sabor levemente ácido 

ao suave, obtido de leite pasteurizado, embalado individualmente, em plástico 

transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente ou material compatível, própria 

para uso alimentar, que garanta a integridade do produto até o momento do 

consumo com rótulo impresso. A embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de 

validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da 

Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. Validade mínima de 10 dias a partir 

da data de entrega na unidade requisitante. 

02 Kg RAPADURA, obtida da cocção do caldo da cana-de-açúcar, até o ponto de cortar. 

O produto deverá apresentar a cor amarelo-queimado, sabor e cheiro 

característicos, com total aproveitamento de seu valor nutritivo. O peso de cada 

unidade de rapadura deverá ser de, aproximadamente, 1 Kg. 

03 Kg FEIJÃO CARIOQUINHA, classe cores, tipo 1, novo. Embalado em saco plástico 

transparente e atóxico, com etiqueta contendo identificação do produto, dados do 

fabricante e data do envase. 

04 Kg FARINHA DE MANDIOCA crua, grupo seca, subgrupo fina, classe branca, obtido 

das raízes de mandioca sadias, devidamente, acondicionada em embalagem de 

polietileno atóxico transparente, contendo 01 kg, com identificação na embalagem 

(rótulo) dos ingredientes, peso, fornecedor, data de fabricação e validade.  

05 Kg FUBÁ, produto obtido da moagem do grão de milho são, limpo, isento de matéria 

terrosa e parasita. Não podendo apresentar umidade, fermentação ou ranço. 

Acondicionado em embalagem de polietileno atóxico, contendo 01 kg, com 
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identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, peso, fornecedor, data de 

fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. 

06 molhos CORANTE, produto obtido pela ligeira torração da raladura das raízes de açafrão 

previamente lavadas, dessecadas e isentas de radicais cianeto. Embalado em saco 

plástico transparente e atóxico, com etiqueta contendo identificação do produto, 

dados do fabricante e data de validade. 

07 molhos LIMÃO in natura, procedente de espécie genuína e sã, fresca, sem apresentar 

avarias de casca. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica, matéria 

terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de 

enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

*Preço de Aquisição é o preço a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar (Resolução FNDE 26/2009, 

art. 29, § 3º). 

 

3. Condições Gerais 

3.1. As entregas de queijo minas frescal e de limão deverão ser efetuadas diretamente nas Escolas e 

Centros Municipais de Educação Infantil, de acordo com o Cronograma da Secretaria Municipal de 

Educação e conforme discriminado no Anexo VIII. Os demais itens deverão ser entregues em 2 (duas) 

parcelas, diretamente no Almoxarifado Central da PMJM. 

 

3.2. O fornecimento dos gêneros alimentícios será realizado nas Escolas e Centros Municipais de Educação 

Infantil (CEMEIs), conforme cronograma, sendo organizado em 02 (duas) rotas, considerando a região de 

localização das escolas, conforme abaixo: 

 

Rota 01: Centro Educacional, Cônego Higino, Escola Municipal Efigênio Mota, Raimundo José 

Caldeira, Escola Municipal Germin Loureiro (Vale do Sol), Eugênia Scharlé, CEMEI Casulo, CEMEI  

Maria Vitória, CEMEI Luz aos Pequeninos (Loanda).  

 

ROTA 02: EMIP, Monteiro Lobato, Escola Promorar, CEMEI Irmã Dulce, CEMEI Lar Imaculada, CEMEI 

Sion, CEMEI Luz aos Pequeninos (Nova Monlevade), Cicinha Moura.  

 

3.3. A rota de entrega escolhida pelo Agricultor Familiar ou Associação deverá estar devidamente 

especificada no Projeto de Venda. Caso haja empate na escolha da rota, será realizada posterior reunião na 

Secretaria Municipal de Educação, entre os interessados, para organização das rotas de entrega. Caso não 

haja consenso entre os proponentes habilitados acerca da escolha das rotas, será realizado sorteio. 

 

3.4. Os gêneros alimentícios deverão ser entregues em caixas plásticas vazadas adequadamente 

higienizadas;  

 

3.5. Não serão aceitos produtos entregues em caixas de papelão ou madeira; 
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3.6. Produtos em desacordo com a especificação deverão ser recusados no ato do fornecimento devendo 

ser reposto no prazo máximo de até 48 horas, isto, devidamente notificado, como condição para 

recebimento definitivo do documento fiscal e liberação para quitação deste; 

 

3.7. Caso a substituição não ocorra no prazo solicitado, o documento fiscal será devolvido para alteração 

das quantidades e produtos efetivamente fornecidos e relatório de ocorrência encaminhado para Secretaria 

Municipal de Administração para aplicação de demais sanções previstas no edital e no contrato; 

 

3.8. Serão observadas as exigências com relação à composição, registros, validade, embalagem e 

acondicionamento para todos os produtos solicitados; 

 

3.9.  Ao responsável pelo recebimento das mercadorias em cada local, reserva-se o direito de não receber 

as mesmas se não estiverem de acordo com o solicitado, devendo o fornecedor substituí−las sem prejuízos 

ao Município; 

 

3.10. O transporte das mercadorias é de responsabilidade do Fornecedor, devendo ocorrer em veículo 

próprio, fechado.  

 

3.11.  Caberá ao(s) fornecedor(s) o descarregamento das mercadorias quando da entrega, devendo possuir 

pessoal disponível para tal serviço; 

 

3.12. Se o Nutricionista, responsável pela Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação, 

verificar a necessidade de realizar análises físico-químicas em algum produto, este emitirá justificativa para 

tal, sendo do fornecedor a responsabilidade pelo custo do serviço de laboratório autorizado; 

 

3.13. As mercadorias deverão ser entregues no horário das 7h30min às 10h30min e das 13h30min às 

16h30min, mediante recibos assinados pelo servidor responsável pelo recebimento, sendo uma via retida 

pelo recebedor e a outra (do fornecedor) que deverá ser anexada à AF – Autorização de Fornecimento e 

Documento fiscal emitido; 

 

3.14. Os documentos fiscais deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação - SME, aos 

Gestores do Contrato, com os recibos devidamente anexados para processamento de liquidação e 

pagamento; 

 

3.15. O fornecimento será feito de acordo com as necessidades da SME, que poderá fazer alterações nos 

mesmos, conforme suas necessidades e para adequação de cardápios; 

 

3.16. As mercadorias serão conferidas e pesadas no ato do recebimento, sendo que, os produtos que não 

atenderem às especificações e critérios técnicos serão devolvidos sem ônus para o Contratante; 
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3.17. Em caso de devolução de produtos, a Nota Fiscal poderá ser devolvida ou ficará retida até que a 

substituição seja feita, na forma e prazo notificados pelo contratante; 

 

3.18. Prazo de Validade, quando for o caso, deverão ter validade mínima de 75% do tempo de vencimento 

por ocasião do fornecimento. 

 

 

 

 

Noeme das Graças Dias 
Nutricionista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

____________________________________________________________________________________________________________ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO 

Avenida Getúlio Vargas, 4798, Carneirinhos- João Monlevade/MG – CEP: 35930-003 

FONE: (31) 3852.4313 – FAX (31) 3852-6277 e-mail: educacao@pmjm.mg.gov.br 

14 

ANEXO II 

MINUTA CONTRATUAL 

 

TERMO DE CONTRATO, QUE ENTRE SI FAZEM O 

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG E 

..................................... 

 

O MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.401.059/0001-57, com sede na Rua 

Geraldo Miranda, nº. 337, Nossa Senhora da Conceição, neste ato representado pela sua Prefeita 

Municipal, Sra. SIMONE CARVALHO, inscrita no CPF nº 764.569.436-04, CI MG-4.493.629 SSP/MG, 

denominado CONTRATANTE; e   

 

................................., inscrita no  CNPJ n.º ..................................., estabelecida na ................., n.º ....... – 

Bairro .......... – ........................... - ...... representada por ........................., CPF............... denominada  

CONTRATADA, ajustam e celebram o presente CONTRATO; 

 

mediante cláusulas e condições que aceitam, ratificam e outorgam na forma abaixo estabelecida, em 

conformidade com a Chamada Pública nº 02/2017, fundamentada pela Resolução FNDE nº 26/2013 e suas 

posteriores alterações e na Lei Federal nº 11.947/2009, e no Processo de Inexigibilidade de Licitação nº. -

_____/2017, de ____/____/____, ratificado no dia ....../....../2017, fundamentado na Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1. É objeto da presente Chamada Pública a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e 

do Empreendedor Familiar Rural, destinada ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar/PNAE, durante o segundo semestre do ano de 2017. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DO ACOMPANHAMENTO 

 

2.1. O presente contrato vigorará da data de assinatura até 20 de dezembro de 2017. 

 

2.2. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por servidor designado pela SME, que 

anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do mesmo, determinando o 

que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

 

2.3. Havendo alguma denúncia quanto aos produtos da Agricultura Familiar, haverá imediata fiscalização 

por um Técnico designado pela SME. Se comprovada a denúncia, poderá haver suspensão do contrato 

conforme Lei Federal nº 8666/93.  
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO 

 

3.1. O objeto do presente Contrato deverá ser executado, de forma parcelada, sendo que a entrega das 

mercadorias deverá iniciar após 5 (cinco) dias úteis ao recebimento da Autorização de Fornecimento (AF) 

expedida pelo Setor de Compras, devendo os fornecimentos serem feitos diretamente nos endereços das 

Escolas Municipais e Centros de Educação Infantil. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

4.1. Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nas especificações descritas no projeto de venda, parte 

integrante deste contrato, o Contratado receberá o valor total de R$............. (........................................). 

 

4.2. O recebimento das mercadorias se dará mediante apresentação de Termo de Recebimento, modelo 

anexo, e documento fiscal pertinente, por servidor competente.  

 

4.3. O Preço de aquisição é o preço a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo deste já se 

encontram incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, bem como os encargos fiscais, 

sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento 

das obrigações decorrentes do presente contrato. 

 

4.4. O pagamento será realizado, em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da entrega do documento 

fiscal, devidamente acompanhado dos recibos de entrega, à Secretaria Municipal de Educação. 

  

4.5. O pagamento somente poderá ser efetuado após comprovação do recolhimento das contribuições 

sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última 

competência vencida e apresentação de Documento Fiscal atestada por servidor designado, conforme 

disposto nos artigos 67 e 73 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

4.6. O pagamento devido pelo Município será efetuado por meio de depósito em conta bancária a ser 

informada pelo Contratado ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser convencionada entre as 

partes. 

 

4.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por 

parte do Contratado, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação 

financeira ou paralisação do fornecimento do objeto contratado. 

 

4.8. Uma vez paga a importância discriminada no documento fiscal, o Contratado dará ao Município, plena, 

geral e irretratável quitação dos valores nele discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a 

qualquer título, tempo ou forma; 
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4.9. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos 

pagamentos futuros ou cobrados do Contratado. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO 

 

5.1. Não será concedido reajuste ou correção monetária do valor contratado; 

 

5.2. Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicialmente contratado, na 

ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execução, conforme previsão na alínea 

“d”, artigo 65, da Lei Federal nº 8666/93. 

 

5.3. No caso de eventual atraso de pagamento por culpa do Contratante, o valor devido poderá ser 

atualizado monetária e financeiramente desde a data de vencimento da fatura válida, até a data do efetivo 

pagamento, tendo como base o índice oficial IGPM. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

6.1. As despesas decorrentes desta contratação correrão, no presente exercício à conta da dotação 

orçamentária 12.243.1209.2057, ficha 210, Recurso 1.44.00 - FNDE/PNAE  

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO DOCUMENTO FISCAL 

 

7.1. O documento fiscal deverá ser emitido pelo Contratado em inteira conformidade com as exigências 

legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal. 

 

7.2. Na ocorrência de rejeição do documento fiscal, motivada por erros ou incorreções, o prazo estipulado 

para pagamento, conforme Cláusula Quarta deste contrato, passará a ser contado a partir da data da sua 

reapresentação, isentando o Contratante do ressarcimento de qualquer prejuízo para o Contratado. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES 

 

8.1. São responsabilidades do Contratante: 

 

8.1.1. Tomar todas as providências necessárias à execução do presente contrato; 

 

8.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos do Projeto de Venda, bem como exigir que sejam mantidas todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de Chamada Pública e Contratação; 
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8.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do objeto contratado, por servidor da SME 

especialmente designado para este fim, inclusive acerca dos aspectos qualitativo e quantitativo dos 

produtos fornecidos, o qual deverá proceder ao registro das falhas e solicitar a adoção de medidas 

corretivas; 

 

8.1.4. Providenciar a publicação resumida do presente instrumento na Imprensa Oficial, como condição d 

sua eficácia, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 

(vinte) dias daquela data; 

 

8.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado, de acordo com o estipulado neste instrumento; 

 

8.1.6. Emitir, através do setor competente, as autorizações para fornecimento dos itens, de acordo com 

programa ou setor a ser atendido, sua periodicidade e quantidades. 

 

8.2. São responsabilidades do Contratado:  

 

8.2.1. Assumir as despesas de frete, recursos humanos e materiais, bem como, encargos fiscais, sociais, 

comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas que poderão surgir durante a 

execução do objeto; 

 

8.2.2. Realizar troca do produto em até 48 horas quando, na ocasião do recebimento, for constatado que os 

mesmos encontram-se impróprios para consumo, diferentes da solicitação ou em desacordo com qualquer 

das especificações; 

 

8.2.3. Executar o objeto, de acordo com as especificações no edital e seus anexos e, neste termo durante 

sua vigência e prorrogações, se houver; 

 

8.2.4. Informar ao Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA) os valores individuais de venda constantes 

no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação escolar, em no 

máximo 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA; 

 

8.2.5. Responsabilizar-se pelo ressarcimento de danos causados ao contratante ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo durante a execução deste contrato;  

 

8.2.6. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e demais 

despesas previstas em legislação específica ou para a perfeita execução do objeto deste contrato, cuja 

inadimplência não transfere responsabilidade à Administração. 

 

8.2.7. Permitir e facilitar a fiscalização pelo Contratante de todas as etapas que envolvem a produção e 
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comercialização dos produtos objeto deste contrato. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES 

 

9.1. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas no projeto de venda ou neste contrato, 

garantida a prévia defesa, o contratante poderá aplicar ao contratado as sanções previstas nos arts. 86 e 

87, da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis. 

 

9.2. Advertência sempre que ocorrer falhas sanáveis; 

 

9.3. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento da 

presente contratação: 

 

9.3.1. 0,5% (cinco décimos por cento) de multa diária, calculado sobre o valor do contrato, com as 

correções e atualizações dos preços previstos neste instrumento, pelo atraso injustificado na entrega dos 

produtos; 

 

9.3.2. 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado, na hipótese do Contratado, injustificadamente desistir 

do contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual;  

 

9.4. As multas aplicadas, após regular processo administrativo, serão descontadas dos pagamentos devidos 

pelo Contratante ao Contratado, observando que, se os valores não forem suficientes, a diferença será 

recolhida pelo Contratado no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção.  

 

9.5. O Contratado, deixando de entregar documento exigido, apresentando documentação falsa, ensejando 

o retardamento da execução do objeto, não mantendo a proposta, falhando ou fraudando na execução do 

contrato, comportando-se de modo inidôneo ou cometendo fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 

contratar com o Contratante, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e demais cominações 

legais.  

 

9.5.1. A sanção constante no subitem anterior será suspensa quando o Contratado ressarcir o Contratante 

pelos prejuízos causados pela inexecução injustificada, total ou parcial, do presente contrato e tiver 

decorrido o prazo de 02 (dois) anos.   

 

9.6. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após 

regular processo administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da 

ampla defesa.  

 

9.7. Fica desde já ajustado que todo e qualquer valor que vier a ser imputado pelo Contratante ao 
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Contratado, a título de multa ou penalidade, reveste-se das características de liquidez e certeza, para 

efeitos de execução judicial, nos termos do artigo 586, do CPC. Reveste-se das mesmas características 

qualquer obrigação definida neste instrumento Ata como de responsabilidade do Contratado e que, por 

eventual determinação judicial ou administrativa, venha a ser paga pelo Contratante.  

 

9.8. As multas e penalidades previstas neste contrato não têm caráter compensatório, sendo que o seu 

pagamento não exime o Contratado da responsabilidade pela reparação de eventuais danos, perdas ou 

prejuízos causados ao Contratante ou a terceiros por atos comissivos ou omissivos de sua 

responsabilidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

10.1. O contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 

 

10.1.1. Por ato unilateral do Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XVII, do art. 78, da Lei 

Federal nº. 8.666/93; 

10.1.2. Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de, no mínimo, 30 

(trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardado o interesse público; 

10.1.3. Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 

 

10.2. O descumprimento, por parte do Contratado, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura ao 

Contratante o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial 

e/ou extrajudicial. 

 

10.3. Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei, garantido o contraditório e 

a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES GERAIS 

 

11.1. Por ocasião do recebimento dos produtos, o Município, por intermédio de servidor designado, reserva-

se no direito de proceder à inspeção de qualidade dos mesmos e de rejeitá-las, no todo ou em parte, se 

estiverem em desacordo com as especificações técnicas do objeto, obrigando-se o Contratado, a promover 

a devida substituição, observados os prazos contratuais. 

 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO 

 

12.1. Fica eleito o foro da comarca de João Monlevade/MG para dirimir questões oriundas deste contrato, 

renunciando as partes a qualquer foro que lhes possa ser mais favorável. 
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12.2. E, por estarem acordados, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em 02 

(duas) vias de igual teor, para todos os efeitos de direito. 

 

 

João Monlevade, .................. de ................................. de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SIMONE CARVALHO 

Prefeita Municipal 
CONTRATANTE 

 
CONTRATADA 

TESTEMUNHA 
CI ou CPF 

TESTEMUNHA 
CI ou CPF 
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ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA (PROJETO DE VENDA) 

 

MODELO PROPOSTO PARA OS FORNECEDORES INDIVIDUAIS 

 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 

I- IDENTIFICAÇÃO DO 
FORNECEDOR 

FORNECEDOR (A) 
INDIVIDUAL 1. Nome do Proponente 2. CPF 

3. Endereço 4. Município/UF 5.CEP 

6. Nº da DAP Física 7. DDD/Fone 8.E-mail (quando houver) 

9. Banco 10.Nº da Agência 11.Nº da Conta Corrente 

 
II- Relação dos Produtos 

 
Produto 

 
Unidade 

 
Quantidade 

Preço de Aquisição* Cronograma 
de Entrega dos 

produtos 
Unitário Total 

      

      

      

 OBS: * Preço publicado no Edital n xxx/xxxx (o mesmo que consta na chamada 

pública). 

 
III - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 

Nome CNPJ Município 

Endereço Fone 

Nome do Representante Legal CPF 

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima 
conferem com as condições de fornecimento. 

 
Local e Data: 

Assinatura do 
Fornecedor 
Individual 

 
CPF: 

 

ROTA DE ENTREGA ESCOLHIDA: _____________________  
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MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS FORMAIS 

 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 

I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

 
GRUPO FORMAL 

1. Nome do Proponente 2. CNPJ 

3. Endereço 4. Município/UF 

5. E-mail 6. DDD/Fone 7. CEP 

8. Nº DAP Jurídica 9. Banco 10. Agência Corrente 11. Conta Nº da Conta 

12. Nº de Associados 13. Nº de Associados de acordo com a Lei nº 
11.326/2006 

14. Nº de Associados com 
DAP Física 15. Nome do representante 

legal 
16. CPF 17. DDD/Fone 

18. Endereço 19. Município/UF 

 
II - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 

1. Nome da Entidade 2. CNPJ 3. Município/UF 

4. Endereço 5. DDD/Fone 

6. Nome do representante e e-mail 7. CPF 

 
III - RELAÇÃO DE PRODUTOS 

1. Produto 2. Unidade 3. Quantidade 4. Preço de Aquisição* 5.Cronograma
de Entrega 

dos 
produtos 

   4.1. Unitário 4.2. Total 

       

       

OBS: * Preço publicado no Edital n xxx/xxxx (o mesmo que consta na chamada pública).  

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima 
conferem com as condições de fornecimento. 

 

Local e Data 

 
Assinatura do Representante do Grupo Formal 

 

Fone/E-mail: 

   

   

 

ROTA DE ENTREGA ESCOLHIDA: _____________________  
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MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS INFORMAIS 

 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 

I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

 
GRUPO INFORMAL 

1. Nome do Proponente 2. CPF 

3. Endereço 4. Município/UF 5. CEP 

6. E-mail (quando houver) 7. Fone 

8. Organizado por Entidade Articuladora  

(  ) Sim ( ) Não 

9.Nome da 
Entidade 
Articuladora 
(quando 
houver) 

10. E-mail/Fone 

 
II - FORNECEDORES PARTICIPANTES 

1. Nome do 
Agricultor (a) 

Familiar 

 2. CPF  3. DAP 4. Banco 5. Nº 
Agência 

6. Nº Conta 
Corrente 

        

        

        

        

        

 
III- IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 

1. Nome da Entidade 2. CNPJ 3.Município 

4. Endereço 5.DDD/Fone 

6. Nome do representante e e-mail 7. CPF 

 
III - RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS 

1. Identificação do 
Agricultor (a) 
Familiar 

 
2. Produto 

 
3. Unidade 

 
4.Quant

idade 

 
5. Preço de Aquisição* 
/Unidade 

 
6.Valor 
Total 

      Total 
agricultor       Total 
agricultor       Total 
agricultor       Total 
agricultor       Total 
agricultor       Total 
agricultor 
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 Total do 
projeto 

 

OBS: * Preço publicado no Edital n xxx/xxxx (o mesmo que consta na chamada pública).  

 
IV - TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO 

 
1.Produto 

 
2.Unidade 

 
3.Quantidade 

 
4.Preço/Unidade 

 
5. Valor Total por 

Produto 

6. Cronograma 
deEntrega dos 
Produtos 

      

      

      

    Total do 
projeto: 

 

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima 
conferem com as condições de fornecimento. 

 
Local e Data: 

 
Assinatura do Representante do Grupo 
Informal 

Fone/E-mail: 
CPF: 

Local e Data: Agricultores (as) Fornecedores (as) do Grupo 
Informal 

Assinat
ura    

   

   

 

 

ROTA DE ENTREGA ESCOLHIDA: _____________________  
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ANEXO IV 

 TERMO DE RECEBIMENTO E ENTREGA 

 

TERMO DE RECEBIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 

 

Atesto que (nome da Escola ou CEMEI) _________________________________ recebeu em 

___/___/____, os produtos abaixo relacionados: 

 

Produto Unidade Quantidade  

   

   

   

   

   

 

(*) Anexar nota fiscal. 

 

Nestes termos, os produtos entregues estão de acordo com o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 

Agricultura Familiar para Alimentação Escolar. 

Declaro ainda que os produtos recebidos estão de acordo com os padrões de qualidade aceitos por essa 

instituição, pelos quais concedemos a aceitabilidade, comprometendo-nos a dar a destinação final aos 

produtos recebidos, conforme estabelecido na aquisição da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, 

aprovada pelo CAE. 

 

João Monlevade, ______ de ______ de 201__. 

 

 

 

________________________________________ 
 

Representante da Escola ou CEMEI (Não Rubricar) 
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ANEXO V 

ENDEREÇOS DOS CENTROS DE EDUCACÃO INFANTIL E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 

 

Centro Educacional de João Monlevade  

Av. Wilson Alvarenga, 830, Carneirinhos – 3851-6067 
3851-3565 

E. M. Gov. Israel Pinheiro 

AV. Luzia Brandão Fraga de Souza, 201, 
Loanda  

       3851-6043, 3851-6107, 3851-6066 

E. M. Cônego José Higino de Freitas  

    Rua Dom Bosco, 830 – Aclimação – 3852-1195 

 

E. M. Monteiro Lobato 

Rua Nova York, 1397 – Novo Cruzeiro – 3851-
6211 

Diretora: SANDRA HELENA NASCIMENTO 
LUZIA 

E. M. Efigênio Mota (Ed. Infantil) 

Rua Realeza, 561 – Novo Horizonte –      3852-1037 

 

NEPE Raimundo José Caldeira  (Ed. Infantil) 

Rua Ipatinga, s/nº - Industrial – 3852-1037 

E. M. Promorar (1º e 2º ciclos) 

Rua Andes, 265 – Promorar – 3852-5406 

Centro de Ed.Infantil Casulo (0 a 6 anos) 

Rua Vereador Nozinho Caldeira, 554 – Novo 
Horizonte – 3852-6717 

 

Escola Municipal Vale do Sol (1º e 2º ciclos) 

Rua Barra Mansa, 800 - Vale do Sol –   3852-2681 

 

Centro de Ed.Inf.antil Irmã Dulce (0 a 6 anos) 

Rua Marquês de São Vicente, 13 – Novo 
Cruzeiro – 3852-7206 

 

 E.M. Professora Cicinha Moura Simon 

R.Mendes Pimentel, 101 – Estrela D’Alva – 3852-7598 

Centro Educ.Infantil Imaculada Conceição 

Rua Caraça, 95 – Promorar – 3852-5208 

Escola Estadual Eugênia Scharle 

Avenida Aeroporto- Bairro Vila Tanque 
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Centro de Educação Infantil SION (0 a 6 anos) 

 Rua Castanheira, - B. Sion   

 

Centro Educ.Infantil BOA VISTA (0 a 6 anos) 

Rua José Faustino Taveira   - B. Boa Vista   

 

Centro de Educação Infantil Luz aos Pequeninos- NOVA MONLEVADE   

Rua Filomena Tomázia, 36 - Nova Monlevade. Tel: 3852-9014 

Centro de Educação Infantil Luz aos Pequeninos- LOANDA   

Rua Botafogo, 493. Loanda. Tel: 3851-4376 

 

APAE – João Monlevade 

 

 

 

 

 

 

 


