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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº: 02/2017 
 

 
 
 
 
 

CHAMADA PÚBLICA N° 02/2017 PARA CADASTRO DE 
PRODUTORES RURAIS PARA FORNECIMENTO DE 
PRODUTOS PARA A ALIMENTAÇÃO DA MERENDA 
ESCOLAR, LEI N° 11.947, DE 16/07/2009, RESOLUÇÃO 
N° 26 DO FNDE, DE 17/06/2013. 

 
 
 
 
 
O Município de Tapira, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Paranaguá, 
518, inscrita no CNPJ sob o nº 75.801.738/0001-57, representado neste ato pelo Prefeito 
Claudio Sidiney de Lima, no uso de suas prerrogativas legais, torna público para 
conhecimento dos interessados, de acordo com a Lei Federal nº 6.319/2007 e Resolução 
CD/FNDE Nº. 26/2013, que fará realizar CHAMAMENTO PÚBLICO nº. 02/2017, do tipo 
“MENOR PREÇO POR ITEM” para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, e demais disposições legais aplicáveis à espécie. Os Grupos Formais ou Informais 
deverão apresentar a documentação para habilitação e o Projeto de Venda até o dia 14 
de Agosto de 2017, as 16:00 horas, no Departamento de Compras e Licitações de 
Tapira/PR, com sede na Prefeitura Municipal de Tapira. 
 
1. OBJETO 
 
O objeto da presente Chamada Pública consiste no cadastramento de grupos formais e 
informais de agricultores familiares para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar/PNAE, dirigidos aos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme 
quantitativos  e especificações constantes do Edital e seus anexos. 
 
2. DOS DOCUMENTOS – ENVELOPE 01 
 
2.1 - A documentação para habilitação e cadastramento dos participantes são os 
seguintes: 
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a) Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Jurídica para associações e 
cooperativas; 
b) Para produtos de origem animal, apresentar documentação comprobatória de 
Serviço de Inspeção, conforme legislação em vigor para o referido ramo de atividades; 
c) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) e cópia do Documento de 
Identidade, de cada Agricultor Familiar participante; 
d) Cópia da DAP principal (Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF), ou extrato da DAP, de cada Agricultor 
Familiar participante; 
e) Para produtos de origem animal, apresentar documentação comprobatória de 
Serviço de Inspeção, conforme legislação em vigor para o referido ramo de atividades; 
f) Proposta do grupo informal, que deve descrever o produto quanto à caracterização 
do mesmo e a quantidade fornecida por agricultor, conforme o anexo III - Projeto de 
Venda, que deverá ser elaborado conjuntamente entre Entidade Articuladora (Sindicato 
de Trabalhadores Rurais e de Trabalhadores da Agricultura Familiar) e os Agricultores 
Familiares participantes. 
a) É obrigatória a apresentação dos documentos de todos os agricultores 
participantes, sob pena de desclassificação do mesmo. 
 
2.2 - O Envelope deverá estar identificado conforme a etiqueta abaixo: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA 
ENVELOPE 01 – HABILITAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2017 
 
NOME e/ou RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

 
 
3.  PROJETO DE VENDA – ENVELOPE 02 
 
O Projeto de Venda conforme especificações do Anexo III deste edital da Resolução n° 26 
DO FNDE, DE 17/06/2013. Devendo obedecer ao que se segue: 
 
a) Ser formulada em 01 (uma) via, contendo a identificação da associação ou 
cooperativa, datada e assinada por seu representante legal; 
b) Os itens a serem adquiridos estão especificados no anexo I deste edital; 
c) Preço unitário de cada item, devendo ser cotado em Real e com até duas casas 
décimas após a virgula (R$ 0,00). 
 
O Envelope deverá estar identificado conforme a etiqueta abaixo: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA 
ENVELOPE 02 – PROJETO DE VENDA 
CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2017 
 
NOME e/ou RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
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4. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
4.1 - Terão preferência os fornecedores locais aos demais, assim entendidos e sediados 
no território deste Município. 
 

4.1.1 - Não havendo nenhum fornecedor local, terão preferência os 
fornecedores regionais aos estaduais. 
4.1.2 - Não havendo fornecedores regionais, terão preferência os estaduais. 
4.1.3 - Vencido o critério de localização do fornecedor, terão preferência os 
grupos formais ou informais que comprovadamente pertencerem a 
assentamentos de reforma agrária, comunidades indígenas ou quilombolas. 
4.1.4 - Após respeitada a localização, os grupos formais terão prioridade aos 
grupos informais. 
 

4.2 - O critério de julgamento será o de menor preço por item, depois de respeitadas as 
preferências acima citadas. 
4.3 - Havendo empate, após o prazo recursal, será realizado sorteio em ato público. 
4.4 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem ao presente edital, ou 
apresentarem preços unitários simbólicos, irrisórios ou valor zero, assim como 
manifestadamente excessivos incompatíveis com preços de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos. 
4.5 - Poderão ser aceitas propostas em que se constatarem erros de cálculos nos preços 
propostos, reservando-se o julgador, o direito de corrigi-los na forma seguinte: 

4.5.1 Multiplicação dos preços unitários pelas quantidades correspondentes, 
mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o total. 

4.6 - Cada grupo de fornecedores deverá, obrigatoriamente, ofertar sua quantidade de 
alimentos, com preço unitário, observando as condições fixadas nesta Chamada Pública. 
4.7 - Serão considerados as propostas classificadas que preencham as condições fixadas 
nesta Chamada Pública. 
4.8 - Os documentos não poderão apresentar emendas, rasuras ou ressalvas. 
4.9 - Os documentos e as propostas serão analisadas e julgadas pela Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal. 
4.10 - É obrigatória a apresentação dos documentos de todos os agricultores participantes 
(no caso de grupo informal), sob pena de desclassificação do mesmo. 
4.11 – Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original, ou cópia 
autenticada por Tabelião de Notas, ou por servidor público designado (neste último caso, 
a autenticação deverá ser feita em data anterior á da abertura dos envelopes, na sede 
desta prefeitura). 
 
5. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS 
 
Os gêneros alimentícios deverão ser entregues no Setor de Merenda Escolar do 
Departamento Municipal de Educação, situado á Avenida Porto Alegre, n° 1469, nas 
segundas-feiras das 8:00 as 11:00h e das 13:30 as 15:00, e as frutas deverão ser 
entregues nas terças-feiras nos mesmos horários citados acima, conforme o cronograma. 
O cronograma poderá sofrer alterações de acordo com o calendário escolar. 
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6. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
6.1 - A quantidade de gêneros alimentícios a serem adquiridos pelo Município é estimada 
com base nos cardápios de alimentação escolar, elaborados pela nutricionista do 
Município, e encontra-se no anexo I deste Edital. 
6.2 Quando do fornecimento por parte de grupo informais ou formais as notas fiscais ou 
documentos equivalentes deverão ser entregues acompanhadas de documentos que 
identifique o nome do fornecedor.   
6.3 No momento da entrega das mercadorias, além de todas as especificações solicitadas 
no Edital, o fornecedor deverá respeitar o Código de Defesa do Consumidor. 
6.4 Os gêneros alimentícios deverão ser entregues pelo fornecedor somente após 
solicitação expedida pelo Departamento Municipal de Educação, obedecendo às 
prescrições contidas na mesma. 
6.5 Deverão ser observadas as exigências solicitadas com relação aos registros, validade, 
embalagem e acondicionamento para todos os produtos solicitados. 
6.6 A pessoa indicada como responsável pelo recebimento das mercadorias, 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. 
6.7 Caberá ao(s) fornecedor(es) o descarregamento das mercadorias quando da entrega, 
devendo o(s) fornecedor(es) possuir pessoal disponível para tal serviço. 
6.8 Se os servidores responsáveis pelo Setor de Alimentação Escolar do Departamento 
Municipal de Educação verificarem a necessidade de realizar análises físico químicas em 
algum produto, o fornecedor será responsável pelo pagamento dos serviços ao laboratório 
autorizado. 
6.9 As mercadorias serão devolvidas no ato da entrega se não corresponderem à 
qualidade exigida no Edital. De acordo com a Lei nº 81335/1990 “é configurado como o 
crime misturar gêneros de qualidade desiguais para vende-los ou expô-los à venda por 
preço estabelecido para os demais alto custo ou entregar materiais impróprios ao 
consumo” (art. 7º, incisos III e IX). 
6.10 As mercadorias serão pesadas e conferidas no Setor da Merenda Escolar pela 
Nutricionista e Coordenadora da Merenda Escolar. 
 
7. DOS RECURSOS, DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO: 
 
7.1 - Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação, decorrentes do 
presente, caberá recurso à autoridade superior no prazo de 02 (dois) dias úteis, e contra-
razões no mesmo prazo, conforme § 6º do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
7.2 - Uma vez proferido o julgamento pela Comissão e decorrido o tempo hábil para 
interposição de recursos, ou tendo havido desistência expressa, ou após o julgamento 
daqueles interpostos, será encaminhado ao Prefeito Municipal para a competente 
deliberação. 
7.3 - Da deliberação resultado, o proponente deverá comparecer a Prefeitura Municipal no 
prazo de 05 (cinco) dias, para assinar o contrato (Minuta do Contrato Anexo IV), sob pena 
de decadência desse direito. 
7.4 - O Contrato terá a vigência de sua assinatura até 31 de dezembro de 2017. 
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8. REGIME DE EXECUÇÃO: 
 
A contratada deverá entregar os alimentos obedecendo ao disposto na Lei 11.947/2009, 
decreto 6319/2007 e resolução CD/FNDE 26/2013 e conforme a normatização e 
solicitação da Secretaria Municipal de Educação. 
 
9. PAGAMENTO 
 
9.1 O pagamento será realizado até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal, através 
de cheque nominal ou em depósito bancário em conta na instituição bancária indicada 
pelo Contratado, mediante apresentação de nota do produtor (para grupo informais) ou 
nota fiscal (para grupos formais) correspondente ao fornecimento efetuado, vedada à 
antecipação de pagamento, para cada faturamento. 
9.2 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto houver pendência de 
liquidação da obrigação. 
9.3 Durante a execução do contrato, os produtos não sofrerão reajuste. 
9.4 Fica vedada à antecipação de pagamento para cada faturamento. 
 
10. PENALIDADES 
 
10.1 O proponente, que não cumprir as obrigações assumidas ou os preceitos legais, 
estará sujeita às seguintes penalidades, conforme a Lei: 
a) Advertência; 
b) Multa;  
c) Suspensão do direito de contratar junto a Prefeitura Municipal; 
d) Declaração de inidoneidade. 
 
11. FONTE DE RECURSO 
 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
10.023.12.365.0029.2037 Merenda Escolar - Educação Infantil 

Cód. Reduzido Elemento de Despesa Fonte 

236 3.3.90.32.00.00 Material, bem ou serviço para Distribuição Gratuita 01000 
237 3.3.90.32.00.00 Material, bem ou serviço para Distribuição Gratuita 31113 

10.023.12.365.0029.2037 Merenda Escolar - Educação Infantil 

Cód. Reduzido Elemento de Despesa Fonte 

287 3.3.90.32.00.00 Material, bem ou serviço para Distribuição Gratuita 01000 
288 3.3.90.32.00.00 Material, bem ou serviço para Distribuição Gratuita 31113 

 
12 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1 A Administração recusará todo e qualquer produto que não atender às 
especificações, ou sejam, considerados inadequados pela fiscalização. 
12.2 - A licitante contratada responderá pelos danos que causar à Administração ou a 
terceiros na execução do objeto contratado, isentando o Município de toda e qualquer 
reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos. 
12.3 - Não será permitida a subcontratação do objeto da presente edital. 
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12.4 - Os interessados poderão obter informações complementares na Prefeitura 
Municipal, sito à Rua Paranaguá, nº 518, ou pelo Fone/Fax (44) 3679-8000/3679-8024, no 
Departamento de Compras ou com a Nutricionista Tatiane Travaglia e/ou com a 
Coordenadora da Merenda Angela Priori. 
12.5 - Os gêneros alimentícios da agricultura familiar não poderão ter preços inferiores 
aos produtos cobertos pelo Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar 
(PGPAF), art. 23 § 6º, da mencionada Resolução do FNDE. 
12.6 - Para a composição do preço, serão considerados os preços de referência 
praticados no âmbito do mercado local;  
12.7 - 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; 
12.8 - O limite individual de venda do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural para a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de até R$ 20.000,00 
(vinte mil reais), por DAP por ano civil; 
12.9 - A presente Chamada Pública poderá ser obtida no Departamento de Compras ou 
no Departamento de Educação da Prefeitura Municipal. 

 
 

Tapira /PR, 27 de Julho de 2017. 
 
 
 

 
 

_________________________ 
Edner João Peres da Silva  

Presidente da Comissão de Licitação
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ANEXO I 
ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS 

 
Item Descrição Qtd Unidade Vlr. Unit. Valor Total 

1 Alface, de 1° qualidade, folhas sem defeito, sã e sem rupturas, limpa e em 
perfeitas condições de consumo.  Acondicionadas em embalagem próprias. 

700  KG 3,65  2.555,00 

2 Banana maçã de 1ª qualidade, tamanho  médio, casca livre de fungos; maturação 
natural. 

450  KG 5,53  2.488,50 

3 Batata doce, de 1ª qualidade, tamanho médio, casca livre de fungos, maturação 
natural. 

300  KG 2,06  618,00 

4 Beterraba lavada lisa de primeira compacta e firme sem lesões de origem física 
ou mecânica, com tamanho uniforme devendo ser graúda 

150  kg 2,56  384,00 

5 Cenoura in natura de primeira, sem rama, fresca compacta e firme sem lesões de 
origem física ou mecânica sem rachaduras e cortes com tamanho e coloração 
uniforme. 

150  kg 2,19  328,50 

6 Cheiro verde, de 1º qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar 
murchos, maços de 400g cada. 

125  Maço 1,30  162,50 

7 Couve folha, tipo manteiga de tamanho médio, talo verde ou roxo, inteiros, 
coloração uniforme e sem manchas bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de 
material terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 
Acondicionadas em embalagem próprias. 

80  KG 3,13  250,40 

8 Goiaba de 1° qualidade, tamanho médio, casca livre de fungos, maturação 
natural 

450  KG 5,39  2.425,50 

9 Laranja Pêra, casaca lisa fina e brilhante, suculenta e doce, de primeira 
qualidade, não pode estar murcha 

1000  KG 1,99  1.990,00 

10 Mandioca descascada de 1ª qualidade, tubérculo deve ter o aspecto alongado, 
cheiro e sabor próprios, com cozimento garantido, e firme, isenta de material 
terroso, parasitas, mofos e sem partes arroxeadas, acondicionada em saco 
plástico de 1 kg. 

400  KG 3,33  1.332,00 

11 Maracujá - redonda, casca lisa, graúda, de primeira, livre de sujidades, parasitas 
e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e 
madura, com polpa firme e intacta. 

200  kg 6,51  1.302,00 

12 Pão caseiro de 600g, de boa qualidade com miolo branco e casca de cor dourada 
brilhante e homogênea. Serão rejeitados pães mal assados, queimados, 
amassados, achatados e embatumados aspecto massa pesada, e de 
características organolépticas anormais 

1400  Unid 6,00  8.400,00 

13 Pepino, de 1ª qualidade, em condições de consumo. Apresentando com casca 
inteira, sem ferimento ou defeitos, sem rachaduras ou corte na casca, sem 
machucaduras, sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade. 

200  kg 2,46  492,00 

14 Rúcula, de 1º qualidade, tenra e fresca, isenta de material terroso, com coloração 
uniforme e sem manchas, livre de enfermidades. Embalagem: em sacos plásticos 
resistentes, coforme na embalagem etiqueta de pesagem. 

60  kg 1,96  117,60 

     22.846,00 

 
Valor Total Máximo: R$ 22.846,00 (vinte e dois mil oitocentos e quarenta e seis reais) 

 



Município de Tapira 
Estado do Paraná 

CNPJ: 75.801.738/0001-57 - www.tapira.pr.gov.br - Fone: (44) 3679-8000 - Rua Paranaguá, 518 Centro - Tapira - Paraná 

ANEXO III 
MODELO DE PROJETO DE VENDA 

                                     Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 
  

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

PROJETO PARA ATENDIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2017 
  

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 
A – Grupo Formal 
1. Nome do Proponente  2. CNPJ 3. Nº da DAP Jurídica 

4. Endereço 5. Município 6.CEP 

7. Nome do representante legal 8.CPF 9.DDD/Fone 

10.Banco 11.Nº da 
Agência 

12.Nº da Conta Corrente 
 

  
B – Grupo Informal 
1. Nome da Entidade Articuladora 
 

2.Cadastro no SIBRATER 
 

3. Endereço 4. Município 5.CEP 

6. CNPJ: 7. E-mail: 8.DDD/Fone 
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II – FORNECEDORES PARTICIPANTES (APENAS GRUPO INFORMAL) 

Nº 1. Nome 2.CPF 3.DAP 
4. Banco e nº da 
Agência  5. Nº da Conta Corrente 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           

  
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

IV – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS 
De acordo com o art. 24 da Resolução 26 do FNDE/2013, o limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor 
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Familiar e do Empreendedor Familiar Rural será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por Declaração de Aptidão ao PRONAF - 
DAP por ano civil. 

 
  

  
1. Identificação do Agricultor 
Familiar 2. Produto 3.Unidade 4.Quantidade 5.Preço /Unidade 6.Valor Total  

1 

Nome            

Nº DAP 

          

        
Total  
  

2 

Nome            

Nº DAP 
          
        Total 

3 

Nome            

Nº DAP 
          
        Total 

4 

Nome            

Nº DAP 

          

        
Total  
  

5 

Nome            

Nº DAP 

          

        
Total  
  

6 

Nome            

Nº DAP 

          

        
Total  
  

7 
Nome            
Nº DAP           

8 Nome            
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Nº DAP           
         Total  

9 

Nome            

Nº DAP 
          
        Total  

10 

Nome            

Nº DAP 
          
        Total 

Total do projeto   
  

V – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO 

  
1. 
Produto 

2.Unidad
e 

3.Quantid
ade 

4.Preço/Uni
dade 5.Valor Total por Produto 

            
            
            
            
            
            
            
            
            

        
Total do 
projeto: 

  
 
 
 
 

VI – DESCREVER OS MECANISMOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS 
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Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de 
fornecimento. 

  
A - Grupo Formal 

Local e Data:    Assinatura do Representante do Grupo Formal 
B - Grupo Informal 

Local e Data: 
 

Agricultores Fornecedores do Grupo 
Informal Assinatura 
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ANEXO IV 

MODELO DE PROJETO DE VENDA 
 

CONTRATO N.º  xx/2017  ID N.º: 
 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 
 

O Município de Tapira /PR, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Paranaguá 
n° 518, inscrita no CNPJ sob o nº 75.801.738/0001-57, representada neste ato pelo 
Prefeito Municipal, o Sr. Claudio Sidiney de Lima, doravante denominado 
CONTRATANTE, e por outro lado (nome do grupo formal) com sede à _____________, 
n.º____, em ______(município/UF),  inscrita no CNPJ sob n.º 
________________________, ou fornecedores do grupo informal (nomear todos e n.º 
CPF),  doravante denominado (a) CONTRATADO (A), fundamentados nas disposições 
Lei n.º 11.947, de 16/06/2009, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 
_______, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: 
É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de 
educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.º 
02/2017, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de 
anexação ou transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: 
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar, que foi apresentado na Chamada Pública acima 
citada, e no anexo I, que é parte integrante deste Instrumento. A entrega das mercadorias 
será feita conforme a solicitação da Secretaria Municipal de Educação, conforme a 
necessidade descrita no pedido realizado. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA:  
O limite individual de venda de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominados CONTRATADOS, 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 a legislação do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar. 

 
CLÁUSULA QUARTA 
OS CONTRATADOS FORNECEDORES 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 Familiar 
para Alimentação Escolar, em no máximo 30 dias após a assinatura do contrato, por meio 
de ferramenta disponibilizada pelo MDA. 
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CLÁUSULA QUINTA: 
O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da 
Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do 
fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de 2017. 
 
A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de 
acordo com a chamada pública n.º 02/2017.  
 
CLÁUSULA SEXTA: 
a. Grupo Formal: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos 
no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) 
CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ _____________ 
(_______________________). 
 
b. Grupo Informal:  Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos 
descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, cada  
CONTRATADO (A) receberá o valor____(descrever todos os contratados e os respectivos 
valores de venda), totalizando ____(valor total do projeto de venda). 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: 
Não serão pagas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com 
os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras 
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato. 
 
CLAUSULA SETIMA:  
As despesas decorrentes do presente contrato correrão á conta das seguintes dotações 
orçamentárias: 
 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
10.023.12.365.0029.2037 Merenda Escolar - Educação Infantil 

Cód. Reduzido Elemento de Despesa Fonte 

236 3.3.90.32.00.00 Material, bem ou serviço para Distribuição Gratuita 01000 
237 3.3.90.32.00.00 Material, bem ou serviço para Distribuição Gratuita 31113 

10.023.12.365.0029.2037 Merenda Escolar - Educação Infantil 

Cód. Reduzido Elemento de Despesa Fonte 

287 3.3.90.32.00.00 Material, bem ou serviço para Distribuição Gratuita 01000 
288 3.3.90.32.00.00 Material, bem ou serviço para Distribuição Gratuita 31113 

 
CLÁUSULA NONA:  
O CONTRATANTE, após receber a nota fiscal correspondente, e após a tramitação do 
Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente 
às entregas do mês anterior.  
Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência 
de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: 
O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do 
CONTRATADO FORNECEDOR, deverá pagar multa de 2%, 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 
a) Os casos de inadimplência na execução do presente contrato, o CONTRATADO 
FORNECEDOR sofrerá as penalidades dispostas no item 12 do edital de Chamamento 
Público nº 02/2017 e em Lei, garantida a defesa prévia. 
 
b) A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada 
judicialmente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 
Nos casos de inadimplência da CONTRATANTE, proceder-se-á conforme o § 1º, do art. 
20 da Lei n.º 11.947, de 16/06/2009 e demais legislações relacionadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
O CONTRATADO 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 QUARTA: 
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos as Notas 
Fiscais de Compra, 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 QUINTA: 
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de 
danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 
O CONTRATANTE em razão da supremacia dos interesses públicos sobre os interesses 
particulares poderá: 
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de 
interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO; 
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão 
do CONTRATADO; 
c) fiscalizar a execução do contrato; 
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 
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Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do 
CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o 
aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Nutricionista do Departamento 
Municipal de Educação, além da Entidade Executora, e do Conselho de Alimentação 
Escolar – CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: 
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada 
judicialmente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA:  
O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.º 02/2017, pela Resolução 
CD/FNDE n.º 26, de 17/06/2013, pela Lei n.º 11.947, de 16/06/2009, a Lei 8.666/93 e o 
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, 
onde o contrato for omisso.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: 
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as 
partes, resguardada as suas condições essenciais. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: 
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 SEGUNDA: 
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por carta, 
consoante Cláusula Vinte, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de 
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: 
a) por acordo entre as partes; 
b) pela inobservância de qualquer de suas condições; 
c) qualquer dos motivos previstos em lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA:  
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos 
adquiridos ou até 31 de dezembro de 2017. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: 
A fiscalização do contrato, decorrente da presente licitação, estará a cargo de Angela 
Priori, Cordenador(a) do Programa de Alimentação Escolar e exercerá rigoroso controle. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: 
É competente o Foro da Comarca de Cidade Gaúcha para dirimir qualquer controvérsia 
que se originar deste contrato. 
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E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias 
de igual teor e forma e uma só finalidade, perante duas testemunhas que também 
assinam, tudo após ter sido o contrato lido e conferido, estando de acordo com o 
estipulado. 

 
Tapira,  ____de  _______ de 2017. 

 
 
 

______________________________________________ 
CONTRATANTE 

 
 

__________________________________________ 
CONTRATADO 

 
 

____________________________________________ 
     (Agricultores Familiares no caso de grupo informal) 

 
         
TESTEMUNHAS: 

 
 

Nome: 
CPF: 
RG: 

 

Nome: 
CPF: 
RG: 

 

 


