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EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 104/2017 

 

 

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, conforme especificações e 

quantidades descritas no Anexo I deste instrumento convocatório.  

  

PRAZO PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES: no dia 10/10/2017 as 08h00min. 

 

Fica aberto o credenciamento nos 10 de outubro de 2017 aos grupos formais, 

informais e fornecedores individuais que desejarem participar desta seleção. 

 

ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO - PEDIDO DE 

CREDENCIAMENTO/PROJETO DE VENDA: dia 10/10/2017 às 08h00min.  

 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: as consultas poderão ser formuladas de acordo com 

o item “4” do Edital.  

 

1. DO  PREÂMBULO: 

 

1.1. O MUNICÍPIO DE JAIBA, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na 

Av. João Teixeira Filho, nº 335, Centro Comunitário Rio Verde, Jaiba-MG, inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº 25.209.149/0001-06, neste ato representado pelo Prefeito Municipal 

Sr. Reginaldo Antônio da Silva , no uso de suas atribuições legais, e considerando o 

disposto no art. 14 da Lei Federal nº 11.947/2009 e no art. 21 da Resolução FNDE/CD nº 

38/2009, através de sua Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 

168/2017, de 29/05/2017, torna público que se acha aberta a presente Chamada Pública 

para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 

Familiar Rural, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – 

PNAE.  

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÍBA 

CNPJ/MF: 25.209.149/0001-06 – CEP: 39.508-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS 

 Av. João Teixeira Filho, nº335 – Centro Comunitário Rio Verde – Fone (38)3833.1590 – Fax: (38) 3833.1499 

 

 2 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

2.1. O presente procedimento, seleção e credenciamento dele decorrente se regem por 

toda a legislação aplicável à espécie, especialmente pelas regras da Lei Federal nº 

11.947/2009, e dos arts. 18 a 24 da Resolução nº 38, de 16/07/2009, do FNDE – Fundo 

Nacional para o Desenvolvimento da Educação, subsidiariamente pelas normas da Lei 

Federal n° 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, bem como pelas disposições constantes 

deste Edital e seus anexos, normas que os participantes declaram conhecer e a elas se 

sujeitam incondicional e irrestritamente. 

 

3. DO OBJETO: 

3.1. 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, conforme especificações e quantidades 

descritas no Anexo I deste instrumento convocatório.  

 

4. DAS FORMALIZAÇÕES DAS CONSULTAS  

4.1 - As retificações do Edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais 

impugnações, abrigarão todos os participantes e serão divulgadas no quadro de avisos do 

Departamento de Suprimentos da Prefeitura e na Imprensa Oficial do Município. 

4.2 - O Edital e seus anexos, assim como outras informações, poderão ser obtidos no 

Departamento de Licitações da Prefeitura, situado na Av. João Teixeira Filho, nº 335, 

Centro Comunitário Rio Verde, Jaiba-MG, ou através do telefone nº (38) 3833-1590, no 

horário das 08:00 às 12:00 hs, de segunda a sexta-feira, ou através do email 

licitacoes@jaiba.mg.gov.br. A retirada do Edital completo será feita sem qualquer 

cobrança de taxa. 

4.3. O Procedimento a que se refere este Edital poderá ser adiado, revogado por razões 

de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou 

anulado, sem que caiba aos participantes qualquer direito à reclamação ou indenização 

por estes motivos, de acordo com o art. 49 da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

5. DA DOCUMENTAÇÃO 

 

5.1. Poderão participar do presente processo de seleção os Grupos Formais (agricultores 

familiares, detentores da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar (PRONAF) – DAP Jurídica), Grupos Informais (agricultores 

familiares, detentores de Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Física, organizados 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÍBA 

CNPJ/MF: 25.209.149/0001-06 – CEP: 39.508-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS 

 Av. João Teixeira Filho, nº335 – Centro Comunitário Rio Verde – Fone (38)3833.1590 – Fax: (38) 3833.1499 

 

 3 

em grupos) e Fornecedores Individuais (detentores de Declaração de Aptidão ao 

PRONAF – DAP Física), conforme estabelecido nos subitens abaixo, e que atendam aos 

requisitos de habilitação e demonstrem a qualificação técnica exigida.  

5.2. Os Grupos Formais, Grupos Informais e Fornecedores Individuais da Agricultura 

Familiar deverão entregar à Comissão Permanente de Licitação e Julgamento da 

Prefeitura Municipal de Jaíba, os documentos abaixo relacionados para efeito de 

habilitação:  

 

5.2.1 – Dos Fornecedores Individuais, detentores de DAP Física, não organizados 

em grupo:  

I – a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

II – o extrato da Declaração de Aptidão - DAP Física, emitida nos últimos 30 (trinta) dias; 

III – o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural para 

Alimentação Escolar, devidamente assinado pelo participante; 

IV – a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; 

V – a declaração de que os gêneros alimentícios são oriundos de produção própria, 

relacionada ao projeto de venda. 

VI - Declaração de que cumpre o que disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição 

da República. 

 

5.2.2 – Dos Grupos Informais de Agricultores Familiares, detentores de DAP Física, 

organizados em grupos: 

 

I – a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

II – o extrato da Declaração de Aptidão - DAP Física de cada agricultor familiar 

participante, emitida nos últimos 30 (trinta) dias; 

III – o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural para 

Alimentação Escolar, devidamente assinado por todos os agricultores participantes. 

IV – a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; 

V – a declaração de que os gêneros alimentícios são oriundos de produção própria, 

relacionada ao projeto de venda. 

VI - Declaração de que cumpre o que disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição 

da República. 
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5.2.3 – Dos Grupos Formais, detentores de Declaração de Aptidão Jurídica: 

 

I – prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

II – o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 30 

(trinta) dias; 

III – a prova da regularidade com a Fazenda Nacional, relativa à Seguridade Social, 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; Federal, Estadual, Municipal e 

Trabalhista; 

IV – as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no 

órgão competente; 

V – O Projeto de Venda de Gêneros Alimentícias da Agricultura Familiar para Alimentação 

Escolar; 

VI – a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos 

pelos associados relacionados no projeto de venda; 

VII – a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica; 

VIII - Declaração de que cumpre o que disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da 

Constituição da República. 

§1º - 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 dos 

gêneros constantes no Projeto. 

§2º - Caso, na apresentação da proposta, fique constatado a ausência ou irregularidade 

de algum documento, será aberto prazo de 03 (três) dias úteis para a regularização.   

 

6. DIA, HORÁRIO E LOCAL PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E 

PROJETO DE VENDA: 

 

6.1. Os interessados em participar do presente processo seletivo deverão apresentar a 

documentação prevista no presente Edital, até às 08:00 hs do dia 10/10/2017, na 

Prefeitura, situado na Av. João Teixeira Filho, nº 335, Centro Comunitário Rio Verde, 

Jaiba-MG. 

 

7. PERÍODO DE FORNECIMENTO:  
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7.1 O objeto e quantidade indicados no Anexo I se destinam a atender as demandas até 

31 de dezembro de 2017, através do Programa de Agricultura Familiar em consonância 

com o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.  

 

8. DO PREÇO: 

 

8.1. Os participantes deverão apresentar Projeto de Venda observando os preços de 

referência constantes do Anexo I, que permanecerão fixos para o fornecimento durante o 

período indicado no item 7.1. 

8.2. Para definição dos preços de referência a Prefeitura observou o art. 23 da Resolução 

nº 38 do FNDE, de 16/07/2009. 

8.3. 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 supramencionada Resolução do FNDE, site: 

http://www.mda.gov.br/saf/arquivos/1203118176.pdf.  

8.4. O preço de referência indicado no Anexo I é fixo e irreajustável e inclui todas as 

despesas para o fornecimento objeto do presente procedimento com mão-de-obra, 

materiais, máquinas ou equipamentos porventura necessários, encargos das leis 

trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e indiretos, taxas, remuneração, despesas 

fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e necessárias não especificadas neste 

Edital, mas julgadas essenciais ou necessárias para o fornecimento. Nenhuma 

reivindicação para pagamento adicional será considerada se decorrer de erro ou má 

interpretação do objeto deste Edital. Considerar-se-á que os preços propostos são 

completos e suficientes para pagar todos os serviços. 

8.6 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. 

 

9.  FONTE DE RECURSO/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

9.1. Recursos provinientes do FNDE/PNAE. 

9.2. As despesas decorrentes das contratações realizadas com fundamento nesta 

CHAMADA PÚBLICA se darão por conta da(s) seguinte(s) dotação (ões): 

 

11.01.02.12.306.0019.2071.33.90.30.00 – fonte 144 – ficha 0468 

11.01.02.12.306.0019.2071.33.90.30.00 – fonte 147 – ficha 0469  

11.01.03.12.306.0019.2084.33.90.30.00 – fonte 144 – ficha 0592 
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11.01.03.12.306.0019.2084.33.90.30.00 – fonte 147 – ficha 0593 

  

10. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

 

10.1. Poderão participar da presente seleção Agricultores Familiares e Empreendedores 

Familiares Rurais, detentores de 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, e enquadrados no Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, Grupos Formais ou 

Informais e Fornecedores pessoa física, conforme previsão do § 4º, do art. 23, da 

Resolução Nº 38, de 16/07/2009, do FNDE – Fundo Nacional para o Desenvolvimento da 

Educação. 

 

11. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROJETOS DE VENDAS: 

 

11.1. Os documentos exigidos no presente Edital deverão ser apresentados em 

envelopes indevassáveis, fechados e rubricados, com a seguinte identificação:  

 

ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2017 

PROCESSO N° 104/2017 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE (razão social/nome, endereço, telefone) 

 

ENVELOPE Nº 2 – PROJETO DE VENDA 

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2017 

PROCESSO N° 104/2017 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE (razão social/nome, endereço, telefone) 

 

11.2. Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou 

Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor 

participante (Anexo II). 

 

 

11.3 Deverá ser apresentado um Projeto de Venda para cada produto para o qual haja 

interesse de fornecimento, não sendo, no entanto, obrigatória a apresentação de Projeto 

de Venda para todos os produtos incluídos no presente certame. 

 

12. DOS PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO/ DO CRITERIO DE DESEMPATE 

QUANDO DO FORNECIMENTO DE UM MESMO PRODUTO: 
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12.1. Os envelopes contendo os documentos de habilitação e os projetos de vendas 

apresentados pelos interessados serão abertos e analisados em sessão pública, realizada 

no local e data fixada no item 5, pela Comissão Permanente de Licitação encarregada do 

processamento da presente CHAMADA PÚBLICA,  onde poderão estar presentes os 

participantes. 

12.2. Os documentos de habilitação e os projetos de vendas apresentados serão 

analisados, em uma única etapa, pela Comissão Permanente de Licitação que verificará a 

conformidade da documentação e dos projetos de vendas apresentados em relação aos 

requisitos fixados no presente Edital e na legislação vigente. 

12.3. Será formalizado Contrato de Fornecimento de Gêneros Alimentícios da Agricultura 

com todos os credenciados, salvo na situação prevista no item 12.6 deste edital. 

12.4. O credenciado será convocado pelo Setor de Contratos para assinatura do Contrato 

de Fornecimento.  

12.5. Caso o credenciado não atenda à convocação, será automaticamente 

descredenciado do presente Chamamento Público.  

12.6. Quando houver mais de um Credenciado (Grupo Formal, Informal e/ou Fornecedor 

Individual) que forneça o mesmo produto, ultrapassando a quantidade máxima a ser 

adquirida pelo presente chamamento, a Comissão Permanente de Licitação e Julgamento 

avaliará os seguintes critérios para selecionar as propostas:  

I – os fornecedores locais do município; 

II – os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as 

comunidades quilombolas; 

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 – DAP Física organizados em grupos) e estes sobre 

os Fornecedores Individuais;  

IV – organizações com maior porcentagem de agricultores familiares e/ou 

empreendedores rurais no seu quadro de sócios, conforme DAP Jurídica. 

12.7 – Em caso de persistência do empate, será realizado sorteio. 

12.8- Serão credenciados e selecionados todos os participantes que atenderem os 

requisitos de habilitação indicados no subitem 5.1, e serão aceitos os Projetos de Vendas 

que atenderem as especificações dos produtos e preços a serem pagos, observando-se 

sempre os preços de referência.  

12.9- A relação dos fornecedores selecionados e credenciados pelo presente certame 

será homologada pelo Prefeito Municipal.  

12.10. Na hipótese da impossibilidade de fornecimento por um grupo credenciado, a 

quantidade a ele atribuída será redistribuída entre os demais. 
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12.11. A seleção e credenciamento dos Grupos Formais e Informais em decorrência do 

presente procedimento não obrigam a Administração a contratar o fornecimento previsto, 

ficando facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo, 

no entanto, assegurada aos grupos credenciados a preferência em igualdade de 

condições. 

 

13. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS:  

 

13.1. O(s) participante(s) poderá(ão) manifestar a intenção de recorrer na sessão de 

julgamento de documentos para habilitação e recebimento do projeto de venda, que será 

realizada no dia 10/10/2017, às 08:00 hs, sendo-lhe(s) concedido o prazo de 03 (três) dias 

úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais participantes, desde 

logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 

correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos. A falta de manifestação imediata e motivada do participante quanto ao resultado da 

presente CHAMADA PÚBLICA, na sessão supramencionada, importará preclusão do 

direito de recurso. Os recursos intempestivos, imotivados ou insubsistentes não serão 

recebidos. 

 

14. AMOSTRAS DOS PRODUTOS: 

14.1. As amostras dos produtos a serem adquiridos pelo Município, deverão ser 

entregues na Secretaria Municipal de Educação, com sede na rua Novo Horizonte n° 551, 

centro, nesta cidade, no prazo de 03(três) dias úteis, a contar, imediatamente do dia após 

a publicação do resultado do chamamento, no horário das 08:00 às 12:00 hs e das 14:00 

às 17:00 hs para avaliação e seleção do produto a ser adquirido, os quais deverão ser 

submetidos a testes necessários pela nutricionista da Prefeitura. 

14.2. As amostras deverão ser identificadas com número do Edital de Chamamento 

público nº 002/2017, o nome do fornecedor e a especificação do produto. 

14.3. A não apresentação das amostras ou apresentação em desacordo com as 

exigências deste edital implicará na automática desclassificação do Projeto de Venda.  

 

15. DO PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

Os grupos Formais, Informais e Fornecedores Individuais classificados ficam obrigados a 

entregar os produtos, quando solicitados através de Ordem de Compra, nas condições 

estabelecidas neste Termo no prazo não superior a 72 (setenta e duas) horas, contados 

da data do recebimento da respectiva ordem. O envio da Ordem de Compra poderá ser 

efetivado via email ou comparecendo no setor de compras.        

 

16. DA ENTREGA DOS PRODUTOS  
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16.1. Após recebimento da Ordem de Fornecimento emitida pelo setor de compras, os 

gêneros alimentícios deverão ser entregues no almoxarifado da prefeitura, salvo no caso 

dos gêneros folhosos que deverão ser entregue diretamente nas unidades de ensino 

pelos agricultores participantes. 

16.2. O local de entrega previsto no subitem anterior poderá ser alterado, mesmo no 

curso do contrato, a critério da Secretaria Municipal de Educação. 

16.3. A entrega do produto no local designado será feita pelo Contratado e será recebida 

por servidor ou comissão constituída para este fim, que após verificação do peso e 

qualidade a aprovará e receberá definitivamente mediante atesto aposto na Nota Fiscal 

respectiva. 

 

17. DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO 

 

17.1. Cumprir rigorosamente os prazos de entrega pactuados;  

17.2. Entregar os gêneros de acordo com as especificações; 

17.3. Providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas pela Contratante;  

17.4. Garantir a boa qualidade do produto entregue, respondendo por qualquer 

deterioração devendo efetuar a substituição sempre que necessário;  

17.5. Manter, durante toda a vigência do contrato, as condições de credenciamento. 

17.6. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar ao 

Contratante ou a terceiros. 

17.7. Ter conhecimento e acatar que novas unidades de ensino poderão ser incluídas ou 

excluídas, conforme necessidade do programa; 

17.8. Ao entregar os gêneros, o credenciado deverá descarregá-los até o interior do local 

a ser indicado pelo Contratante. 

 

18. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

18.1. O valor do contrato a ser celebrado com cada Grupo Formal, Grupo Informal e 

Fornecedor Individual corresponderá, no máximo, a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por 

agricultor participante por ano, ficando a cargo, no caso de Grupo Formal 

(associação/cooperativa) a responsabilidade de fiscalização e de repasse do valor 

correspondente para cada um dos associados.  

18.2. O pagamento dos Contratados/ Fornecedores será feito em até 30 (trinta) dias após 

a comprovação da entrega dos produtos e da respectiva Nota Fiscal. 

 

19. DAS ANOTAÇÕES NO CADASTRO E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1. Serão registrados no cadastro dos credenciados: 
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a) todos os fatos e faltas de caráter administrativo, comercial ou técnico referentes à 

entrega dos produtos;  

b) as penalidades aplicadas previstas no instrumento contratual e neste edital. 

19.2. Pela infração às normas legais e de credenciamento ou o cometimento de outras 

irregularidades, inclusive no cumprimento de contrato assinado, poderá o faltoso sofrer as 

seguintes penalidades:  

19.2.1. Advertência; 

19.2.2. Anotação restritiva no cadastro, sem prejuízo da aplicação das outras penalidades 

previstas, nos seguintes casos:  

a) atraso injustificado na execução do fornecimento contratado;  

b) execução do fornecimento em desacordo com o previsto no contrato; 

c) qualidade insatisfatória dos produtos entregues. 

19.2.3. Descredenciamento. 

19.3. Sem prejuízo da aplicação de outras penalidades, o credenciado poderá ser 

excluído do cadastro, de acordo com a gravidade da ocorrência, nos seguintes casos:  

19.3.1. Omitir ou prestar informações falsas no credenciamento proveniente do presente 

edital; 

19.3.2. Recusar-se injustificadamente em assinar o contrato decorrente do 

credenciamento; 

19.3.3. Prestar serviço considerado insatisfatório pelo CONTRATANTE; 

19.3.4. Ser advertido por 02 (duas) ou mais vezes no período de vigência do contrato; 

19.4. Na aplicação das penalidades previstas neste edital, será assegurada a defesa 

prévia do credenciado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 

a partir da sua notificação. 

 

20. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

20.1. Na análise dos projetos de venda e na aquisição dos alimentos terão prioridade os 

projetos dos grupos locais e as dos Grupos Formais, art. 23, § 3º e 4º, da Resolução nº 

38/2009 do FNDE. Em não se obtendo as quantidades necessárias, estas poderão ser 

complementadas com propostas de grupos da região, do território rural, do estado e do 

país, nesta ordem de prioridade. 

20.2. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, 

estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Ministério da Saúde e 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

20.3. 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 pessoa física. 
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20.4. A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato de 

Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, 

conforme Anexo III, da Resolução nº 38/2009 do FNDE. 

20.5. Poderá a Administração revogar o presente credenciamento, por conveniência 

administrativa ou interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao interessado 

direito à indenização, salvo em caso de dano efetivo disso resultante e na forma da lei.  

20.6. O interessado no credenciamento é responsável pela fidelidade e legitimidade das 

informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do 

credenciamento e da execução do contrato.  

20.7. É facultada à Comissão Permanente de Licitação e Julgamento em qualquer fase do 

credenciamento, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo.  

20.8. O interessado no credenciamento intimado para prestar qualquer esclarecimento 

adicional deverá fazê-lo no prazo determinado pela Comissão Permanente de Licitação, 

sob pena de descredenciamento.  

20.9. As decisões referentes a este processo serão comunicadas aos interessados no 

credenciamento por qualquer meio de comunicação que comprove o seu recebimento.  

20.10. Os casos não previstos neste edital serão decididos pela Comissão Permanente de 

Licitação e Julgamento ou pela autoridade a ela superior. 

20.11. A participação do interessado neste credenciamento implica em aceitação de todos 

os termos deste edital.  

20.12. A homologação do resultado deste procedimento de seleção não implicará em 

direito à contratação.  

20.13. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes 

deste edital será o da Comarca de Manga/MG.  

 

21. FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTA CHAMADA PÚBLICA: 

 

ANEXO I – RELAÇÃO DOS PRODUTOS E PREÇOS DE REFERÊNCIA; 

ANEXO II – PROJETO DE VENDA; 

ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO; 

ANEXO IV – TERMO DE RECEBIMENTO. 

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGA MENOR 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA 

 

Jaiba, 15 de setembro de 2017. 
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Nivaldo Rodrigues da Silva 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
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CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2017 

ANEXO I – RELAÇÃO DOS PRODUTOS E PREÇOS DE REFERÊNCIA 

PERÍODO DE AQUISIÇÃO: outubro á dezembro de 2017 

Item  Descrição Und Qtde Preço de 

Referênci

a 

01 Abacate Manteiga: com casca bem lisa, fina e 
verde, grau de amadurecimento ideal para 
consumo. 

Kg 700 R$ 2,96 

02 
ABOBORA  JAPONESA,:  Abobora  
japonesa,tamanho  médio,  casca firme de de 
coloração verde escura, sem partes amassadas e 
estragadas. Grau de amadurecimento apropriado 
para consumo. 

Kg 2600 R$ 1,88 

03 ALFACE: lisa de primeira, coloração esverdeada e 
tamanho uniforme, embalados em maço, 
padronizados isentos de lesões de origens físicas 
ou biológicas. 

kg 400 R$ 3,75 

04 

 

ALHO PURO; ALHO PURO; de 1° qualidade e 
integro. Sem defeitos graves, (podridão, murchos e 
com ausência de pedúnculo ou deformados), 
cabeça de tamanho médio, sem brotos e partes 
estragadas. 

Kg 450 R$ 12,68 

05 

 

BETERRABA;: Beterraba de 1º qualidade, Fresca, 
com coloração uniforme; cheiro e sabor 
característicos; deve ser bem desenvolvida, firme 
e intacta; isenta de enfermidades, material terroso 
e umidade externa anormal. Sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio  

Kg 1500 R$ 1,65 

 

06 

CEBOLA BRANCA GRAUDA: categoria extra, sem 
defeitos graves (brotados, podridão, mofados ou 
manchas negras).  A  embalagem  deverá  conter  
rotulo  indicando  dados  do produto. 

Kg 3000 R$ 2,43 

07 CENOURA: Cenoura, tamanho médio, coloração 
laranja, fresca, sem amassados  e  
apodrecimentos.  Grau  de  amadurecimento  
apropriado para consumo. 

Kg 2500 R$ 2,39 

 

08 

CHUCHU EXTRA: Chuchu extra, cor verde, 
tamanho e coloração uniformes, firme e compacto, 
livre de resíduos de fertilizantes, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte. 

Kg 1500 R$ 2,46 

 

09 

CORANTE;:  Corante  de  urucum.  Baixo  teor  de  
fubá,  isento  de sujidades e mofos. Embalagem 
plástica, atóxica, transparente, não violada, 
contendo dados do produto: identificação, 

Kg 500 R$ 9,29 
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procedência, ingredientes, informações 
nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e 
vencimento. Validade mínima de 6(seis) meses a 
contar da data de entrega do produto. Pacote de 
1000 gramas. 

 

10 

FEIJAO  CARIOCA;:  Feijão  carioca/carioquinha,  
tipo  1,  safra  nova. Grãos inteiros e sãos, isento 
de outros tipos de feijões e grãos, de material 
terroso  e  sujidades.      Embalagem em saco  
plástico, transparente, não violada, contendo 
dados do produto. Validade mínima de 6 (seis) 
meses a contar da data de entrega do produto. 
Pacote de 1 Kg. 

Kg 6000 R$ 4,21 

11 FEIJÃO DE CORDA: (feijão catador) teor Maximo 
de impurezas 2% safra nova. Grãos inteiros e 
sãos, isentos de outros tipos de material terroso e 
sujidades. Validade mínima de 6(seis) meses a 
contar da data de entrega do produto. 

kg 800 R$ 6,00 

12 LEITE: Leite pasteurizado tipo C origem animal 
(vaca), líquido fluido, homogêneo, de cor branca 
opaca, pasteurizado,contendo 3% de gordura, 
devera ser apresentado o alvará de vigilância 
sanitária, estadual ou municipal do 
estabelecimento, para este item. 

Litro 10000 R$ 2,99 

13 OVOS DE GALINHA CAIPIRA;: Ovos de galinha 

caipira, tipo grande de casca lisa, limpos e não 

trincados, novos e contidos em embalagem de 

papelão com 2,5 dúzias (30 unidades). 

Dúzia 900 R$ 9,45 

 

14 

PAO CASEIRO;: Pão caseiro de aproximadamente 
50g, 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 

Kg 101 R$ 11,84 

15 REPOLHO VERDE; Repolho verde, tamanho 
médio, coloração verde claro   a   escuro,   fresco,   
folhas   integras   e   presas,   sem   partes 
apodrecidas. 

Kg 1800 R$ 1,52 

16 TANGERINA; Tangerina, tamanho pequeno a 
médio, coloração alaranjada. Sem partes 
estragadas. Suculenta e grau de amadurecimento 
apropriado para consumo. 

Kg 1200 R$ 2,01 

17 TEMPERO: Tempero caseiro preparado à base 
de alho, cheiro verde e sal e sem adição de 
pimenta. 

kg 600 R$ 9,00 
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ANEXO II – Modelo de Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura 

Familiar para Alimentação Escolar 

 

                 

Programa Nacional de Alimentação Escolar 

 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

Identificação da proposta de atendimento ao edital da Chamada Pública nº 001/2017 

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

A – Grupo Formal 

1. Nome do Proponente 

 

2. CNPJ 

3. Endereço  

 

4. Município  5.CEP 

6. Nome do 

representante 

legal  

 

  7.CPF 8.DDD/Fone 

9.Banco   10.Nº da 

Agência  

11.Nº da Conta Corrente 

 

 

B – Grupo Informal 

1. Nome do Proponente  

 

3. Endereço 

 

  

4. Município  5.CEP 

 

6. Nome da Entidade Articuladora  

 

7.CPF  8.DDD/Fone 

C – Fornecedores participantes (Grupo Formal e Informal) 
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1. Nome  2. CPF  3. DAP  4. Nº. da Agência  5. Nº. da Conta 

Corrente 

     

     

     

     

     

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

1. Nome da Entidade  

Prefeitura Municipal de Jaiba 

2. CNPJ  

25.209.149/0001-06 

3. Município 

Jaiba-MG 

4. Endereço  

Av. João Teixeira Filho, 335, centro comunitário Rio Verde 

5. DDD/Fone 

(38)3833.1509 

6. Nome do representante e e-mail 

Reginaldo Antônio da Silva 

7. CPF 

734.189.356-72 

III – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS 

 1. Nome do 

Agricultor 

Familiar 

2. Produto  3.Unidade  4.Quantidade  5.Preço/Unidade  6.Valor Total 

       

       

       

      Total 

agricultor 

 

 1. Nome do 

Agricultor 

Familiar 

2. Produto  3.Unidade  4.Quantidade  5.Preço/Unidade  6.Valor Total 

       

       

       

      Total 

agricultor 

 

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

Familiar 

       

       

       

      Total 

agricultor 

 

 1. Nome do 

Agricultor 

Familiar 

2. Produto  3.Unidade  4.Quantidade  5.Preço/Unidade  6.Valor Total 

       

       

       

      Total 

agricultor 

 

 1. Nome do 

Agricultor 

Familiar 

2. Produto  3.Unidade  4.Quantidade  5.Preço/Unidade  6.Valor Total 

       

       

       

      Total 

agricultor 

 

Total do projeto 

 

IV – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO 

 1. Produto  2.Unidade  3.Quantidade  4.Preço/Unidade  5.Valor Total 

por Produto 
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    Total do 

projeto: 

 

IV – DESCREVER OS MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DAS ENTREGAS DOS PRODUTOS 

 

 

 

 

 

V – CARACTERÍSTICAS DO FORNECEDOR PROPONENTE (breve histórico, número de sócios, 

missão, área de abrangência) 

 

 

 

 

 

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: 

CPF: 

 

 

 

Local e Data: 

Agricultores Fornecedores do Grupo Informal Assinatura 
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ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO Nº  

Pelo presente instrumento particular de Contrato, as partes abaixo qualificadas, de um 
lado o MUNICÍPIO DE JAIBA, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de Direito Público 
Interno, sediado na Av. João Teixeira Filho nº 335, Centro Comunitário Rio Verde, inscrito 
no CNPJ/MF sob o nº 25.209.149/0001-06, representado por seu Prefeito, Sr. Reginaldo 
Antônio da Silva, portador da Carteira de Identidade RG M-6.905.195 - SSP/MG e do CPF 
nº 734.189.356-72, aqui denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado 
aqui denominado(a) simplesmente CONTRATADO(A), tem entre si justo e pactuado, o 
que mutuamente aceitam a saber: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

 

O objeto do presente contrato é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da educação 
básica pública, descritos na Cláusula Sexta, todos de acordo com a Chamada Pública nº 
002/2017, 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 parte integrante deste Instrumento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: 

 

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominado CONTRATADO, será de até R$ 
20.000,00 (vinte mil reais) por DAP pessoa física 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, consoante ao Projeto de 
Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no 
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máximo 30 dias após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada 
pelo MDA. 

 

CLÁUSULA QUINTA: 

 

A entrega do(s) produto(s) será pelo período de outubro a 31 de Dezembro de 2017  

 

a - A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo 
com o edital Chamada Pública nº 002/2017. 

b - O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de 
Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no 
local de entrega, consoante o anexo deste Contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA: 

 

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$ _____________ (_______________________), conforme 
listagem anexa a seguir: 

 

1.  Nome do 
Agricultor 

Familiar 

2.  
CPF 

3.  
DAP 

4.  
Produto 

5. 
Unid. 

6. 
Quant. 

7.  Preço 
Proposto 

8. Valor 
Total 

        

        

        

 

CLÁUSULA SÉTIMA: 

 

No valor mencionado na cláusula quarta estão incluídas 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. 

 

CLÁUSULA OITAVA: 

 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações 
orçamentárias descritas no orçamento para o exercício de 2017: 
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11.01.02.12.306.0019.2071.33.90.30.00 – fonte 144 – ficha 0468 

11.01.02.12.306.0019.2071.33.90.30.00 – fonte 147 – ficha 0469  

11.01.03.12.306.0019.2084.33.90.30.00 – fonte 144 – ficha 0592 

11.01.03.12.306.0019.2084.33.90.30.00 – fonte 147 – ficha 0593 

 

CLÁUSULA NONA: 

 

O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea “b”, 
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. 

 

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 DECIMA PRIMEIRA: 

 

Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-á conforme o § 1º, do art. 20 
da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas. 

 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: 

 

O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias 
das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do Projeto de 
Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando 
à disposição para comprovação. 

 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA: 

 

O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos das Notas 
Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, 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. 
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CLÁUSULA DECIMA QUARTA: 

 

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 DECIMA QUINTA: 

 

O CONTRATANTE em razão as 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;  

 

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 DECIMA SEXTA: 

 

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, 
cobrada judicialmente. 

 

CLÁUSULA DECIMA SETIMA: 

 

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria de Municipal de 
Educação, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades designadas 
pelo FNDE. 

 

CLÁUSULA DECIMA OITAVA: 

O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº 002/2017, pela Lei n° 
11.947/2009 e Resolução nº 38 do FNDE, em todos os seus termos, a qual será aplicada, 
também, onde o contrato for omisso. 

 

CLÁUSULA DECIMA NONA: 
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Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as 
partes, resguardadas as suas condições essenciais. 

 

CLÁUSULA VIGESIMA: 

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 VIGESIMA PRIMEIRA: 

Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por carta, 
consoante Cláusula vigésima, 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 - quaisquer dos motivos previstos em lei. 

 

CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA: 

O presente contrato terá sua validade após sua assinatura até 31/12/2017.  

 

CLÁUSULA VIGESIMA TERCEIRA: 

É competente o Foro da Comarca de Manga-MG para dirimir qualquer controvérsia que 
se originar deste contrato. 

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias 
de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

Jaíba/MG, _________________________. 

 

 

 

 

Prefeito Municipal 

 

Contratado(a) 

 

TESTEMUNHAS: 

1. ________________________________________ 

2. ________________________________________ 
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ANEXO IV – TERMO DE RECEBIMENTO 

 

1 – Atesto que (nome da Entidade Executora) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________, CNPJ/MF nº 
_________________________________, representada por (nome do representante 
legal) _______________________________________, CPF nº 
__________________________ recebeu em ___/___/___ ou durante o período de 
___/___/___ a ___/___/___ do(s) nome(s) do(s) fornecedor (es) 
________________________________________________________________________
______________________________________________________ os produtos abaixo 
relacionados: 

ITEM QUANT. UNID DESCRIÇÃO VLR. UNIT VLR.TOTAL 

      

TOTAL 

MARCA(S): 

(*) Anexar Notas Fiscais 

2 – Nestes termos, os produtos entregues estão de acordo com o Projeto de Venda de 
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para atender ao Programa de Alimentação 
Escolar e totalizam o valor de R$ ________ (_____________________). 

Declaro ainda que o(s) produto(s) recebido(s) está (ão) de acordo com os padrões de 
qualidade aceitos por esta Secretaria Municipal de Educação, comprometendo-nos a dar 
a destinação final aos produtos recebidos, conforme estabelecido na aquisição da 
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, aprovado pelo CAE. 

___________,___ de ____________ de 2017 

____________________________________ 

Representante da Entidade Executora 

 

 

Fornecedor Individual,  Representante do Grupo Informal ou Formal 

Ciente: _______________________________ 

Entidade Articuladora 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

(Papel timbrado da empresa) 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 0104/2017 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017 

 

.............................................................................................., inscrita no CNPJ nº 

........................................, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) 

.............................................................................................., portador da Carteira de 

Identidade nº ...................................e do CPF nº ............................................, DECLARA, 

sob as penas da Lei em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da 

Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (...). 

 

 

 

_____________, ____, de ____________ de 2017. 
 
Assinatura: 
_________________________________________________________ 

Obs.: Identificar o responsável pela empresa com CPF e utilizar carimbo padronizado da 

empresa. 
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ANEXO VI 

 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA 

 

 

 

Em cumprimento às determinações da Resolução nº 26 de 17 de Junho de 2013 e Lei nº 

11.947 de 16 de junho de 2009, declaramos para fins de participação do Chamamento 

Público nº 002/2017 que: 

1. Nossos gêneros alimentícios são oriundos de produção própria, relacionada no 

projeto de venda. 

2. Atenderemos integralmente o disposto no Edital e anexo do Chamamento Público 

nº 002/2017. 

Por ser a expressão da verdade, eu,        (nome)__________________, representante 

desta Empresa, firmo a presente. 

 

(local e data)----- 

(assinatura autorizada)------ 

(nome)----- 

(nome da empresa)------- 

(endereço)------- 

 

 
 


