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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ – ESTADO DO PARANÁ 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº. 1/2018           EMISSÃO : 01/02/2018 

 

ABERTURA : 06/03/2017                      HORÁRIO: 09:00. 

 

 

O município de CARAMBEÍ – Estado do Paraná, considerando os dispostos no § 1º do art. 14 da Lei 11.947/2009 e art. 25 e a 

Resolução FNDE/ CD nº 26/2013, através do Conselho de Alimentação Escolar – CAE da sua Secretaria de Educação, 

comunica que se acha aberto nesta Prefeitura a realização de chamada pública determinada pelo art. 21 da Resolução 

FNDE/CD/MEC 26/2013, destinada a convocação de agricultores possuidores da Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP 

jurídica e/ou física ativa, oriundos da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para apresentação de propostas de 

fornecimento de produtos da agricultura familiar, por dispensa de licitação, com entregas semanais de gêneros alimentícios 

básicos, em  atendimento ao programa nacional de alimentação escolar - PNAE para o exercício de 2016 por solicitação do 

Conselho de Alimentação Escolar – CAE da Secretaria Municipal de Educação. 

 

1. Objeto 

1.1. O objeto da presente Chamada Pública é adquirir gêneros alimentícios da agricultura familiar por intermédio de 

organizações econômicas – cooperativas, associações ou agricultores informais, para atendimento a merenda escolar 

municipal. 

1.2. Os gêneros alimentícios a serem adquiridos estão expostos no anexo (I) deste edital. 

1.3 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:  

A especificação técnica dos gêneros alimentícios a serem ofertados deverá ser a seguinte:  

a) Denominação de venda do alimento;  

b) Lista de ingredientes;  

c) Conteúdos líquidos;  

d) Prazo de validade;  

e) Instruções sobre o preparo e uso do alimento, quando necessário;  

f) Registro no órgão competente;  

g) Informação nutricional;  

h) Os produtos alimentícios a base de farinha de trigo, aveia, cevada e centeio devem constar também, a informação: Contém glúten. 

1.4 Os produtos alimentícios a serem adquiridos 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. 

 

2. Grupos Elegíveis 

2.1. Serão aceitas propostas de grupos formais e/ou informais de agricultores familiares enquadrados no PRONAF, possuidores 

da Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP física e/ou jurídica ativas. 

 

3. Da proposta 

3.1. A presente chamada pública limitar-se-á ao montante de R$ 42.910,00 (Quarenta e Dois Mil Novecentos e Dez Reais), para 

aquisição dos itens e seus respectivos quantitativos expostos no anexo I deste edital. 

3.2. Depois de formalizadas, as propostas poderão sofrer variação quantitativa até 25% (vinte e cinco por cento), tanto por 

acréscimo quanto por decréscimo. 

 

3.3. Prazo para Apresentação de Propostas 
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3.3.1. Os grupos formais e/ou informais deverão apresentar a documentação para habilitação até o dia 06/03/2018, às 09:00 

horas, junto ao Departamento de Compras e Licitações desta prefeitura, na Rua das Águas Marinhas, 450, Carambeí - PR, 

CEP:84.145-000.  

 

4. Documentos a serem apresentados 

4.1. Pessoa Jurídica: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

b) Cópia autenticada em cartório ou por servidor, da Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Jurídica para associações e 

cooperativas, empreendedor familiar rural ou se pessoa física do agricultor familiar. 

c) Certidões negativas: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Tributos Federais, emitido pela Delegacia da Receita 

Federal. Certidão Conjunta de Regularidade perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional, consoante Portaria MF nº 358/2014 (artigo 195, § 3º, da Constituição Federal e artigo 75, inciso III, da Lei nº 15.608/2007), 

Negativa de Débito, emitido pela Delegacia da Receita Estadual e Certidão Negativa da Divida Ativa Municipal, sede da licitante. 

d) Cópia autenticada em cartório ou por servidor, do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada na Junta 

Comercial, no caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de associações. No caso de 

empreendimentos familiares, deverá ser apresentada cópia do Contrato Social, registrado em Cartório de Registro Civil de 

Pessoa Jurídica, para pessoa jurídica; 

e) Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar (ANEXO), preenchido;  

f) Para produtos de origem animal apresentar documentação comprobatória de Serviço de Inspeção, podendo ser municipal, 

estadual ou federal; 

g) Declaração de capacidade de produção e transporte; 

h) Para produtos de origem orgânica ou agroecológica apresentar documentação comprobatória de Certificação por entidade 

credenciada e reconhecida como certificadora; 

i) Declaração de responsabilidade de controle e informação da DAP (anexo); 

j) Termo de recebimento da agricultura familiar (anexo); 

k) Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 

4.2. Pessoa Física (se for o caso): 

a) CPF (Cadastro de Pessoa Física). 

b) Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) DAP principal, ou extrato 

da DAP, de cada Agricultor Familiar participante. 

c) Para produtos de origem animal apresentar documentação comprobatória de Serviço de Inspeção, podendo ser municipal, 

estadual ou federal. 

d) Para produtos de origem orgânica ou agroecológica apresentar documentação comprobatória de Certificação por entidade 

credenciada e reconhecida como certificadora; 

e) Declaração de responsabilidade de controle e informação da DAP (anexo); 

f) Termo de recebimento da agricultura familiar (anexo); 

g) Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 

 

5. Do Julgamento 

5.1. Da Comissão Responsável 

5.1.1. Será designada uma Comissão responsável pela análise das propostas dos projetos de venda da agricultura familiar, 

composta por (MEMBROS DA EDUCAÇÃO/ MEMBROS DA AGRICULTURA/MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO), 

que terá a incumbência de selecionar e classificar os projetos conforme os critérios estabelecidos nos itens 5.2.1 a 5.2.3 deste 

edital. 

 

5.2 Critérios de Seleção de Projetos 
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5.2.1 – Os projetos de vendas (propostas) serão classificados pelo critério de prioridade de localização (art. 13 conjugado com o inciso 

V do art. 2º da Lei 11.947/2009, e os §§ 3º e 4º. do art. 25 da Resolução FNDE/CD/MEC 26/2013, o grupo formal e/ou informal ofertará 

preço igual à proposta vencedora, desde que o vencedor não esteja classificado em igualdade de prioridade prevista no item 5.2.2, 

situação em que será classificada como a melhor proposta. 

 

5.2.2 – Persistindo o empate nos preços o critério de desempate deverá obedecer a seguinte ordem: 

I – Primeira Etapa: nível local - municipal: 

1º Agricultor produtor de gêneros alimentícios orgânicos ou agroecológicos de assentamentos de reforma agrária, das 

comunidades tradicionais indígenas e das comunidades quilombolas, vinculado a Grupo Formal priorizando a Entidade com 

maior número de agricultores familiares; 

2º Agricultor produtor de gêneros alimentícios orgânicos ou agroecológicos de assentamentos de reforma agrária, das 

comunidades tradicionais indígenas e das comunidades quilombolas, de Grupo Informal em projeto de Venda Unificado; 

3º Agricultor informal produtor de gêneros alimentícios orgânicos ou agroecológicos de assentamentos de reforma agrária, das 

comunidades tradicionais indígenas e das comunidades quilombolas; 

4º Agricultor de produtor de gêneros alimentícios, de assentamentos de reforma agrária, das comunidades tradicionais 

indígenas e das comunidades quilombolas, vinculado a Grupo Formal, a Entidade com maior número de agricultores familiares; 

5º Agricultor produtor de gêneros alimentícios, de assentamentos de reforma agrária, das comunidades tradicionais indígenas e 

das comunidades quilombolas, de Grupo Informal em projeto de Venda Unificado; 

6º Agricultor informal produtor de gêneros alimentícios, de assentamentos de reforma agrária, das comunidades tradicionais 

indígenas e das comunidades quilombolas; 

7º Agricultor produtor de gêneros alimentícios, vinculado a Grupo Formal, priorizando a Entidade com maior número de 

agricultores familiares; 

8º Agricultor produtor de gêneros alimentícios, vinculado a Grupo Informal em projeto de Venda Unificado; 

9º Agricultor informal produtor de gêneros alimentícios; 

 

II – Se não esgotadas as ofertas na primeira etapa, segue-se a segunda - nível Estadual: 

1º Agricultor produtor de gêneros alimentícios orgânicos ou agroecológicos de assentamentos de reforma agrária, das 

comunidades tradicionais indígenas e das comunidades quilombolas, vinculado a Grupo Formal priorizando a Entidade com 

maior número de agricultores familiares; 

2º Agricultor produtor de gêneros alimentícios orgânicos ou agroecológicos de assentamentos de reforma agrária, das 

comunidades tradicionais indígenas e das comunidades quilombolas, de Grupo Informal em projeto de Venda Unificado; 

3º Agricultor informal produtor de gêneros alimentícios orgânicos ou agroecológicos de assentamentos de reforma agrária, das 

comunidades tradicionais indígenas e das comunidades quilombolas; 

4º Agricultor de produtor de gêneros alimentícios, de assentamentos de reforma agrária, das comunidades tradicionais 

indígenas e das comunidades quilombolas, vinculado a Grupo Formal, a Entidade com maior número de agricultores familiares; 

5º Agricultor produtor de gêneros alimentícios, de assentamentos de reforma agrária, das comunidades tradicionais indígenas e 

das comunidades quilombolas, de Grupo Informal em projeto de Venda Unificado; 

6º Agricultor informal produtor de gêneros alimentícios, de assentamentos de reforma agrária, das comunidades tradicionais 

indígenas e das comunidades quilombolas; 

7º Agricultor produtor de gêneros alimentícios, vinculado a Grupo Formal, priorizando a Entidade com maior número de 

agricultores familiares; 

8º Agricultor produtor de gêneros alimentícios, vinculado a Grupo Informal em projeto de Venda Unificado; 

9º Agricultor informal produtor de gêneros alimentícios; 

 

III – Se não esgotadas as ofertas na segunda etapa, segue-se a terceira - nível Nacional: 
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1º Agricultor produtor de gêneros alimentícios orgânicos ou agroecológicos de assentamentos de reforma agrária, das 

comunidades tradicionais indígenas e das comunidades quilombolas, vinculado a Grupo Formal priorizando a Entidade com 

maior número de agricultores familiares; 

2º Agricultor produtor de gêneros alimentícios orgânicos ou agroecológicos de assentamentos de reforma agrária, das 

comunidades tradicionais indígenas e das comunidades quilombolas, de Grupo Informal em projeto de Venda Unificado; 

3º Agricultor informal produtor de gêneros alimentícios orgânicos ou agroecológicos de assentamentos de reforma agrária, das 

comunidades tradicionais indígenas e das comunidades quilombolas; 

4º Agricultor de produtor de gêneros alimentícios, de assentamentos de reforma agrária, das comunidades tradicionais 

indígenas e das comunidades quilombolas, vinculado a Grupo Formal, a Entidade com maior número de agricultores familiares; 

5º Agricultor produtor de gêneros alimentícios, de assentamentos de reforma agrária, das comunidades tradicionais indígenas e 

das comunidades quilombolas, de Grupo Informal em projeto de Venda Unificado; 

6º Agricultor informal produtor de gêneros alimentícios, de assentamentos de reforma agrária, das comunidades tradicionais 

indígenas e das comunidades quilombolas; 

7º Agricultor produtor de gêneros alimentícios, vinculado a Grupo Formal, priorizando a Entidade com maior número de 

agricultores familiares; 

8º Agricultor produtor de gêneros alimentícios, vinculado a Grupo Informal em projeto de Venda Unificado; 

9º Agricultor informal produtor de gêneros alimentícios; 

5.2.3 - Caso persistir o empate das propostas de preços de grupos e/ou agricultores de critérios idênticos, será adotado 

obrigatoriamente como critério de desempate, o sorteio, no ato de reunião.  

5.2.4 - Cada proposta classificada estará limitada em seu montante à quantidade de agricultores com DAPs física ativas, 

multiplicado por R$ 20.000,00 (vinte mil reais), limitado a quantidade ofertada exposta no anexo I. 

5.2.5 - O saldo de itens remanescentes das propostas classificadas vencedoras em razão da falta de agricultores com DAPs 

física ativas deverá ser ofertado a outros classificados, seguindo a ordem de classificação, sempre respeitando os critérios 

estabelecidos neste edital.  

5.2.6. Definido o(s) projeto(s) vencedor(es) o contrato deverá ser assinado pelo proponente no prazo de até (5) dias. 

 

6. Local e periodicidade de entrega dos produtos 

6.1. Os gêneros alimentícios deverão ser entregues em local designado pela prefeitura, segundo cronograma de entrega 

elaborado (semanalmente) para esse fim. 

 

7. Critério para definição dos preços de aquisição dos gêneros alimentícios  

7.1. A presente chamada pública adotará como critério para aquisição, os preços dos gêneros alimentícios, definidos na 

seguinte forma: 

7.1.1. Média de 3 (três) cotações dos preços praticados no mercado varejista ou  atacadista, priorizando as feiras de 

agricultores familiares apuradas nos termos da Resolução nº 26/2013, ou ainda por conveniência econômica poderá adotar; 

7.1.2. a média dos preços praticados no mercado atacadista nos 12 (doze) últimos meses; 

7.1.3. os preços apurados nas licitações da prefeitura, e em vigor; 

7.1.4. os preços vigentes apurados em 3 (três) mercados atacadistas locais e regionais. 

 

8. Recurso administrativo: 

8.1. Encerrada a sessão, os interessados poderão interpor recurso contra quaisquer etapas desta CHAMADA PÚBLICA, 

manifestando imediata e motivadamente a respeito, constando o registro das razões em ata, inclusive formalizando por meio 

de requerimento no prazo de 3 (três) dias, a contar da ocorrência. 

8.2. O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
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9. Adjudicação: 

9.1. Esgotada as fases, não havendo interposição de recurso(s) ou julgado(s) e decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a 

regularidade dos atos praticados, a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do(s) objeto(s) do certame à(s) 

proponente(s) vencedora(s). 

 

10. Homologação: 

10.1. Compete à autoridade competente homologar esta CHAMADA PÚBLICA. 

 

11. Do resultado final 

A Comissão Permanente de licitação do Município de Carambeí - PR dará publicidade da classificação das propostas, inclusive 

informando os participantes sobre o resultado final. 

 

12. Da contratação 

12.1 - A assinatura do contrato deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da homologação do certame. 

12.2 – A proponente vencedora que recusar-se a assinar o contrato será responsabilizada na forma da legislação em vigor, 

inclusive sendo passiva de multas e restrições para contratar com o poder público. 

12.3 - O grupo formal vencedor deverá apresentar o projeto de venda para a agricultura familiar, caso necessite adequá-lo ao 

contrato, até 3 (três) dias após a homologação do certame , na forma do anexo (projeto de venda), assinado, e regularmente 

preenchido, consolidando o(s) dado(s) do item vencedor da sua proposta de preços, desmembrado cada agricultor e 

identificando-os de forma analítica no projeto. 

12.4 - Caso a DAP de algum agricultor associado ao Grupo formal for desativada durante a execução, a contratada deverá 

substituí-lo por outro agricultor associado e com DAP física ativa. 

12.5 - Não havendo agricultor associado ao Grupo Formal, com DAP física ativa para a substituição de que trata o subitem 9.4, 

ocorrerá supressão do contrato e do projeto de venda, relativo aos itens e quantidades vinculados ao agricultor com DAP 

desativada. 

12.6 - As consultas/pesquisa de regularidade da DAP jurídica, será no decorrer da execução do contrato, sempre antevendo a 

liquidação da despesa. 

12.7 - A vigência do contrato será de 1 (um) ano. 

 

13. Pagamento 

13.1. O pagamento será realizado no prazo de até 30 dias após o recebimento da documentação necessária. 

 

14 - Emissão do documento fiscal 

As notas fiscais deverão constar a expressão “Produto da Agricultura Familiar /PNAE” e indicar os dados bancários para o 

respectivo pagamento. 

 

15 – Local de entrega dos produtos 

As entregas deverão ser efetuadas conforme cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

 

16 – Sanções administrativas 

A inexecução total ou parcial do contrato poderá implicar sanções de advertência, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 

do contrato, além das sanções especificadas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

17. Fatos supervenientes 

Na hipótese de ocorrência de fatos supervenientes que possam vir a prejudicar o processo, a Comissão Permanente de 

Licitações, poderá adiá-lo estabelecendo novos prazos para eventuais ajustes e nova realização. 
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18. Disposições gerais 

18.1. Informações sobre esta Chamada Pública poderão ser obtidas junto ao Departamento de Compras e Licitações no 

horário de das 8h00 às 11:30 e das 13h00 às 17h00, de segunda a sexta feira. 

18.2. A apresentação da proposta (projeto de venda) de preços implicará na aceitação, por parte da proponente, das 

condições previstas neste EDITAL e seus ANEXOS. 

18.3. A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos correlacionados em 

qualquer fase da CHAMADA PÚBLICA. 

18.4. Este Edital e seus Anexos, bem como a(s) proposta(s) da(s) proponente(s) adjudicatária(s), farão parte integrante do 

contrato, independentemente de transcrição. 

18.5. Os casos omissos neste EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA serão solucionados pela COMISSÃO PERMANENTE, com 

base na legislação, subsidiariamente, nos termos da legislação federal e princípios gerais de direito. 

18.6. Durante o certame, a COMISSÃO PERMANENTE poderá solicitar esclarecimentos de consultoria profissional, para 

tomada de decisão, relativo esta forma de contratação. 

18.7. Será competente o Foro da Comarca de Castro -PR, com renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja, para solução de questões oriundas desta CHAMADA PÚBLICA. 

 

 

Carambeí, 01 de FEVEREIRO de 2018. 
 
 
 
 

Aprovo o edital:  

 
 

 

 

 

 

JOSÉ ALEXANDRE MULLER 

Secretário Municipal de Administração e Negócios Jurídicos 

                                                                  LEONICE SILVEIRA 

                                                                           OAB/PR 21.349 

                                                                      Departamento Jurídico 
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ANEXO I 

TABELA DE PRODUTOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

Item Descrição Un. Qtd. 

1 Feijão preto tipo 1 de primeira qualidade, sem presença de grãos carunchados, com registro no ministério da 

agricultura. 

Kg 1500 

2 Alho de primeira qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica,devendo estar bem 

desenvolvido, sadio.não deve conter substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes a superfície. 

Kg 500 

3 Maracujá. De primeira qualidade,bem desenvolvido e maduro, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme 

e intacta, sem danos físicos. 

Kg 500 

4 Abacate, de primeira qualidade,pesando no mínimo 400 gramas. Deverá estar com a casca lisa, verde, 

apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 

condições adequadas para o consumo, isento de sujidades, parasitas e larvas. 

Kg 500 

5 Milho verde em espiga, deve ser fornecido em espiga, sem palha.Os grãos devem estar bem desenvolvidos e 

macios.As espigas de milho devem ser recém colhidas e estar livre de sujidades, contaminação por inseto ou 

lagarta. 

Unidade 10000 

 

1 – Da entrega  

Os produtos deverão ser entregues semanalmente nas unidades escolares , de acordo com cronograma pré estabelecido pela 

Secretaria Municipal de Educação - DAE, respeitando data e horário, no qual se atestará o seu recebimento. A pontualidade na entrega 

dos produtos para as escolas está vinculada ao cumprimento do Cardápio Escolar. E a execução do cardápio é fundamental para 

atender as recomendações nutricionais definidas pelo FNDE.  

Fica a cargo do fornecedor ou transportador por ele contratado a descarga e movimentação do equipamento ou material do veículo até 

o local designado pelo servidor responsável pelo recebimento.  

1.1 Substituição De Produtos: 

 A substituição de produtos se dará exclusivamente conforme disposto na resolução 26 de 17/06/2014: 

 §2º Os gêneros alimentícios a serem entregues ao contratante serão os definidos na chamada pública de compra, podendo ser 

substituídos quando ocorrer a necessidade, desde que os produtos substitutos constem na mesma chamada pública e sejam correlatos 

nutricionalmente. Essa necessidade de substituição deverá ser atestada pelo RT, que poderá contar com o respaldo do CAE e com a 

declaração técnica da Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER.  

Portanto para que se concretize a substituição dos produtos é necessário que o representante legal do grupo formal protocolize na 

praça de atendimento da Prefeitura Municipal, requerimento com a intenção de substituição dos produtos bem como documentos e 

justificativas que evidenciem a solicitação.  

2- Da fiscalização contratual 

2.1 - A Fiscalização da entrega dos materiais caberá ao fiscal de contrato da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

2.2 - A fiscalização da contratação será exercida por um representante designado pelo setor requisitante. 

2.3 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, inclusive perante terceiros, por 

qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 

qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da administração e seus agentes e preposto, de 

conformidade com o art. 67 da lei nº 8.666/93. 
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE CONTROLE E INFORMAÇÃO DA DAP 

À Comissão Permanente de Licitações 

Prefeitura Municipal de (Município) 

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº.1/2018 

PROCESSO Nº.3/2018 

 

(Nome da entidade), CNPJ___________________, por meio do seu representante legal, o Sr. 

_______________________________, (presidente, procurador), nacionalidade, estado civil, portador do RG 

___________________, e do CPF ___________________, DECLARA assumir a responsabilidade: 

 

1) De informar os itens e o volume de venda de cada produtor associado a esta entidade, bem como todo o(s) 

Projeto(s) de Venda para a Agricultura Familiar, anexo V da resolução FNDE/CD/MEC 26/2013, ao Ministério do 

Desenvolvimento Agrário – MDA/Secretaria do Desenvolvimento Agrário – SAF, ora vinculado (s) a esta CHAMADA PÚBLICA; 

.  

2) Pelo controle e acompanhamento dos limites de venda de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por Declaração de 

Aptidão ao Pronaf – DAP/ano civil, estabelecido na resolução FNDE/CD/MEC 26/2013, de cada agricultor associado a esta 

entidade, e que nos casos de comprovação de excesso desse limite, seja no próprio projeto de venda ou em projeto vinculado 

a outro ente público o agricultor será excluído. Havendo associados produtores ainda não contemplados no projeto de venda 

vinculado ao contrato pactuado com este município, esta entidade indicará a entidade contratante, para aditivo, agricultor 

substituto para os mesmos produtos do agricultor excluído, sem prejuízo na execução do contrato. Não havendo agricultor 

associado ainda não contemplado, estamos cientes que os quantitativos relativos ao agricultor excluído serão suprimidos do 

respectivo contrato para nova oferta de compra. 

 

2) Que o(s) agricultor(es) vinculado (s) a este objeto, cultivam os gêneros alimentícios ofertados, descritos e 

contemplados no Projeto de Venda para a Agricultura Familiar, anexo V da resolução FNDE/CD/MEC 26/2013, ora vinculado 

(s) a esta CHAMADA PÚBLICA; 

  

____________, ____ de _________________de 20__ 

 

CARIMBO CNPJ 

 

Representante legal 

Cargo 
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ANEXO III 

TERMO DE RECEBIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 

 

 

Atesto que (nome da Entidade Executora) __________________________________ 

__________, CNPJ_________________________________, representada por (nome do Representante 

Legal),____________________________________________________, CPF _______________________ recebeu 

em_____/_____/______ ou durante o período de ____/____/______ a ____/____/_____ do(s) nome(s) do(s) 

fornecedor(es)_________________dos produtos abaixo relacionados: 

1. Produto 

2. Quantidade 

3. Unidade 

4. Valor Unitário 

5. Valor Total (*) 

6. Totais 

 

(*) Anexar notas fiscais ou recibos válidos. 

 

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

Familiar para 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 instituição, 

pelo(s) qual (is) concedemos a aceitabilidade, 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 _____. 

 

_________________________________________ 

Representante da Prefeitura (quem recebe a mercadoria) 

________________________________________ 

Representante do Grupo Fornecedor 
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ANEXO IV 

Item Descrição Un. Qtd. 

1 
Feijão preto tipo 1 de primeira qualidade, sem presença de grãos carunchados, com registro no ministério da 

agricultura. 
Kg 1500 

2 
Alho de primeira qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica,devendo estar bem 

desenvolvido, sadio.não deve conter substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes a superfície. 
Kg 500 

3 
Maracujá. De primeira qualidade,bem desenvolvido e maduro, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme 

e intacta, sem danos físicos. 
Kg 500 

4 

Abacate, de primeira qualidade,pesando no mínimo 400 gramas. Deverá estar com a casca lisa, verde, 

apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 

condições adequadas para o consumo, isento de sujidades, parasitas e larvas. 

Kg 500 

5 

Milho verde em espiga, deve ser fornecido em espiga, sem palha.Os grãos devem estar bem desenvolvidos e 

macios.As espigas de milho devem ser recém colhidas e estar livre de sujidades, contaminação por inseto ou 

lagarta. 

Unidade 10000 
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ANEXO V 

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

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

Identificação da proposta de atendimento ao edital/chamada pública nº. 1/2018 

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) 

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  

MUNICIPIO DE CARAMBEÍ/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

2. CNPJ  

01.613.765/0001-60 

3 .Município CARAMBEÍ 

4. Endereço  

Rua das Águas Marinhas, 450 

5. DDD/Fone (42) 3915-1006 

6. Nome do representante e e-mail 

 

7 .CPF 

 

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 R$  

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

       

     

     

    Total agricultor R$ 

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

       

     

     

    Total agricultor R$ 
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4 Nome do Agricultor Familiar 2. Produto  3.Unidade  4.Quantidade  5.Preço/Unidade  6.Valor Total 

       

     

     

    Total agricultor R$ 

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

       

     

     

     

    Total agricultor R$  

Total do projeto R$  

IV – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO  

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

Produto 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    Total do 

projeto: 

 

IV – DESCREVER OS MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DAS ENTREGAS DOS PRODUTOS 

Os gêneros alimentícios deverão ser transportados de acordo com as normas da ANVISA e serem entregues de forma parcelada (semanalmente, conforme 

solicitação do Departamento de Alimentação Escolar, após emissão das Guias de Remessa de Alimentação - GRA, (Anexo VI) nas condições estipuladas nesta 

chamada e nas localidades constantes no (Anexo II). 

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: 

 

CNPJ: 

 

 

 

Local e Data: 

Agricultores Fornecedores do Grupo Informal Assinatura 

1  

2  

 3  


