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EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018/SEMED/NS SOCORRO 

 
 

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 

 
 

O MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, doravante denominado MUNICÍPIO, por 
intermédio de sua Secretaria Municipal de Educação, e por sua Comissão Julgadora, nomeada 
pela Portaria nº 596 de 27 de novembro de 2017, vem realizar CHAMADA PÚBLICA PARA 
AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA    FAMILIAR 
, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE NO 
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO,  em cumprimento ao estabelecido pela Lei n° 
11.947, de 16 de junho de 2009, em seu art. 14, §1°, e Resolução FNDE nº 26, de 17 de junho de 
2013, alterada  pela Resolução nº 04, de 02 de abril de 2015 e Lei n° 8.666/93. 

 
Os interessados deverão apresentar a documentação para habilitação e projeto de venda, 
conforme modelo ANEXO 02 deste Edital, no dia 25/01/2018 (vinte e cinco de janeiro de dois mil e 
dezoito), às 09:00h (nove horas), na sede desta Prefeitura, situada na Rua Antônio Valadão, s/n – 
Centro – Nossa Senhora do Socorro/SE – Centro Administrativo José do Prado Franco – Secretaria 
Municipal da Fazenda - SEMFAZ. 
  
1. OBJETO: 
 
1.1 AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA    

FAMILIAR , PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR – PNAE NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO. 

 
2. FORMA DE AQUISIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO: 

 
2.1.      No processo de aquisição dos alimentos, a Entidade Executora deverá comprar diretamente 

da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, 
priorizando os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e 
comunidades quilombolas, conforme o art. 14 da Lei n° 11.947/2009 e art. 24 da Resolução 
FNDE nº 26/2013. 

   
2.2        Estima-se o valor global do objeto desta chamada pública em R$ 1.531.550,76 (Hum milhão, 

quinhentos e trinta e um mil, quinhentos e cinqüenta reais e setenta e seis centavos), de 
acordo com os valores de referência constantes do TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO 01 
desta Chamada. 

 
2.3        Para habilitação das propostas, os fornecedores da Agricultura Familiar deverão entregar à 

Comissão Julgadora, em envelope identificado e lacrado, os documentos prescritos nos §§ 
1º, 2º e 3º do art. 27 da Resolução FNDE nº 04/2015, conforme o caso, a seguir elencados: 

 
2.3.1.    Para os 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 DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 
(sessenta) dias; 
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III – o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou 
Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor 
participante (Anexo 02); 
 
IV – a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o 
caso, para produtos de origem animal, devendo, nesse caso, se cotado, apresentar 
documentação comprobatória de Serviço de Inspeção, podendo ser Municipal, 
Estadual ou Federal, além da necessária autorização da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA do Ministério da Saúde – MS e pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento – MAPA, conforme e em qualquer caso, de acordo com o art. 
33 da Resolução FNDE nº 26/2013; e 
 
V – a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de 
produção própria, relacionada no projeto de venda. 

 
2.3.2.   Para os Grupos Informais de agricultores familiares, detentores de DAP Física, 

organizados em grupo: 
 

I – Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
 
II – o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 
60 (sessenta) dias; 
 
III – o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou 
Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura de todos os 
agricultores participantes (Anexo 02); 
 
IV – a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o 
caso, para produtos de origem animal, devendo, nesse caso, se cotado, apresentar 
documentação comprobatória de Serviço de Inspeção, podendo ser Municipal, 
Estadual ou Federal, além da necessária autorização da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA do Ministério da Saúde – MS e pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento – MAPA, conforme e em qualquer caso, de acordo com o art. 
33 da Resolução FNDE nº 26/2013; e 
  
V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos 
pelos agricultores familiares relacionados no projeto de venda. 

 
2.3.3.    Para os Grupos Formais, detentores de DAP Jurídica: 
 

I – a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
  
II – o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 
(sessenta) dias; 
   
III – a prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da 
Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da 
União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ou pela Secretaria da 
Receita Federal, conforme Portaria Conjunta PGFN/SRF nº.3, de 22/11/2005, alterada 
pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº. 1, de 19/05/2006; E prova de Regularidade do 
FGTS – CRF (art. 29, IV da Lei nº. 8.666/93); 

 
IV – as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no 
órgão competente; 
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V – o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para 
Alimentação Escolar, assinado pelo seu representante legal (Anexo 02); 
  
VI – a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos 
pelos associados/cooperados; 
 
VII - a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do 
atendimento do limite individual de venda de seus cooperados/associados; e 
 
VIII – a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o 
caso, para produtos de origem animal, devendo, nesse caso, se cotado, apresentar 
documentação comprobatória de Serviço de Inspeção, podendo ser Municipal, 
Estadual ou Federal, além da necessária autorização da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA do Ministério da Saúde – MS e pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento – MAPA, de acordo com o art. 33 da Resolução FNDE nº 
26/2013. 

 
2.4.              Na ausência ou desconformidade de qualquer dos documentos exigidos nos itens 2.3.1 

a 2.3.3, conforme o caso, será concedida a abertura de prazo de 05 (cinco) dias para a 
regularização da documentação, de acordo com o §4° do art. 27 da Resolução FNDE nº 
04/2015. 

 
2.5.            Os agricultores familiares, detentores de DAP Física, poderão contar com uma Entidade 

Articuladora, assim considerada aquelas definidas pelo Ministério de Desenvolvimento 
Agrário – MDA, que poderá, nesse caso, auxiliar na elaboração do Projeto de Venda de 
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar, de acordo 
com o de acordo com o art. 28 e parágrafo único da Resolução FNDE nº 26/2013. 

 
3. CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS  
 
3.1.         Serão considerados os projetos classificados aqueles que preencham as condições 

fixadas nesta Chamada Pública e preenchidos na forma do ANEXO 02, devendo ser 
entregues em envelope identificado e lacrado, distinto da habilitação. 

  
3.2.       Cada grupo de fornecedores deverá obrigatoriamente, ofertar sua quantidade de 

alimentos, com preço unitário, observando as condições fixadas nesta Chamada 
Pública. 

 
3.3.              A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão pública 

e registrada em ata, ao término do prazo de apresentação dos projetos, na forma do 
§6° do art. 29 da Resolução FNDE nº 04/2015. 

 
3.4.            A Comissão Julgadora classificará os projetos de venda habilitados para seleção e, na 

forma do caput do art. 25 da Resolução FNDE nº 04/2015, serão divididos em: 

 
I - grupo de projetos de fornecedores locais; 
 
II - grupo de projetos do território rural; 
 

  III - grupo de projetos do estado; e  
 
  IV - grupo de propostas do País. 

 
3.5.          De acordo com o art. 25, §1° da Resolução FNDE nº 04/2015, entre os grupos de projetos, 

será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:  

mailto:prefeito@infonet.com.br


  

 

 

 

 

 

SSeeccrreettaarriiaa  MMuunniicciippaall  ddaa  FFaazzeennddaa  
Rua Antônio Valadão, s/n – Centro Administrativo José do Prado Franco  

Tel.: (79) 2107-7865 – Fax: (79) 2107-7863 – C.N.P.J. 13.128.814/0001-58 
CEP 49160-000 – Nossa Senhora do Socorro /Sergipe 

site: www.ansocorro.se.gov.br        e-mail: licitacao@socorro.se.gov.br 

6/36 
   

  

 
I – o grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre os demais grupos; 

  
II – o grupo de projetos de fornecedores do território rural terá prioridade sobre o do 

estado e do País; 
 
III – o grupo de projetos do estado terá prioridade sobre o do País. 

 
 

3.6.         Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção: 

 
I – os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as 
comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre estes; 
  
II – os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou 
agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003; 
 
III – os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de Declaração de Aptidão 
ao PRONAF - DAP Jurídica) sobre os Grupos Informais (agricultores familiares, 
detentores de Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Física, organizados em grupos) 
e estes sobre os Fornecedores Individuais (detentores de DAP Física). 

 
3.7.       Caso não se obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo de 

projetos de fornecedores locais, estas deverão ser complementadas com os projetos 
dos demais grupos, de acordo com os critérios de seleção e priorização estabelecidos 
nos, itens 3.5 e 3.6, de acordo com o §3° do art. 25 da Resolução FNDE nº 04/2015. 

 
3.8.       Para efeitos do disposto neste item, serão considerados Grupos Formais e Grupos 

Informais de assentamentos da reforma agrária, comunidades quilombolas e/ou 
indígenas aqueles em que a composição seja de, no mínimo, 50% + 1 (cinquenta por 
cento mais um) dos associados/cooperados das organizações produtivas, no caso do 
grupo formal, e 50% + 1 (cinquenta por cento mais um) dos fornecedores agricultores 
familiares, no caso de grupo informal, conforme identificação na(s) DAP(s), na forma do 
§4° do art. 25 da Resolução FNDE nº 04/2015. 

 
3.9.      No caso de empate entre Grupos Formais de assentamentos da reforma agrária, 

comunidades quilombolas e/ou indígenas, em referência ao disposto no §2º, inciso I do 
art. 25 da Resolução FNDE nº 04/2015, terão prioridade organizações produtivas com 
maior porcentagem de assentados da reforma agrária, quilombolas ou indígenas no seu 
quadro de associados/cooperados. Para empate entre Grupos Informais, terão 
prioridade os grupos com maior porcentagem de fornecedores assentados da reforma 
agrária, quilombolas ou indígenas -, conforme identificação na(s) DAP(s), de acordo com 
o §5° do art. 25 da Resolução FNDE nº 04/2015. 

 
3.10.         No caso de empate entre Grupos Formais, em referência ao disposto no §2 inciso III do 

art. 25 da Resolução FNDE nº 04/2015, terão prioridade organizações produtivas com 
maior porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no 
seu quadro de associados/ cooperados, conforme DAP Jurídica, em atendimento ao 
disposto no §6° do art. 25 da Resolução FNDE nº 04/2015. 

 
3.11.          Em caso de persistir o empate, será realizado sorteio, ou, em havendo consenso entre as 

partes, poderá optar-se pela divisão no fornecimento dos produtos a serem adquiridos 
entre as organizações finalistas, conforme estabelecido no §7° do art. 25 da Resolução 
FNDE nº 04/2015. 
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3.12.           O(s) projeto(s) de venda a ser(em) contratado(s) será(ao) o(s) escolhido(s) conforme os 

critérios estabelecidos pelos subitens 3.1 a 3.11 do presente instrumento.  
 
4. AMOSTRAS E CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO: 
 
4.1.        Após divulgação final do julgamento e resultado, o proponente classificado 

provisoriamente em primeiro lugar deverá, na forma do art. 33, §5° da Resolução FNDE 
nº 26/2013, apresentar 01 (uma) amostra de cada produto correspondente àquele que 
foi vencedor, para avaliação e seleção do produto a ser adquirido, as quais deverão ser 
submetidas a análises necessárias, imediatamente após a fase de habilitação, no prazo 

máximo de 03 (três) dias. 
 
4.2. As amostras apresentadas deverão ser entregues com etiquetas, afixadas em local que 

não prejudique a identificação dos dados dos produtos, contendo as seguintes 
informações: nome da cooperativa ou agricultor, número do item e descrição do 
produto cotado, da seguinte forma, conforme o caso: 

 
a) Gêneros in natura deverão apresentar 01 (um) Kg de cada item como amostra 

representativa;  
 

b) Demais gêneros que apresentem embalagem secundária: 30% da respectiva 
embalagem.  

 
4.2.1. Não serão aceitas amostras entregues via correio ou postagem aérea, considerando 

que os participantes deverão preencher e assinar o protocolo de entrega de amostras. 
 
4.2.2. As amostras deverão ser entregues na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no 

horário das 08:00h (oito horas) às 14:00h (quatorze horas), acompanhadas dos 
documentos elencados no item 5, conforme o caso.  

 
4.2.3. As amostras serão submetidas a todos os testes necessários, inclusive de 

aceitabilidade, testes esses a serem realizados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, através de Comissão especialmente designada para tal, sendo 
desconsiderados os projetos de venda cujas amostras não forem aprovadas nos 
testes, nos respectivos itens, mediante relatório fundamentado do mencionado setor. 

                
4.3. Durante o fornecimento, as mercadorias serão devolvidas no ato da entrega, se não 

corresponderem à qualidade exigida na presente chamada e apresentada nas 
amostras. 

 
4.4. Os produtos deverão apresentar as condições de qualidade exigidas nesta chamada e 

para comercialização, e apresentadas nas amostras. 
 

5. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: 
  
5.1.           As amostras deverão estar acompanhadas dos seguintes documentos, conforme o caso, 

em cópia reprográfica autenticada:  
 

- Certificado da Vigilância Sanitária da Cooperativa ou Certificado Fitossanitário de 
Origem, quando couber. Os referidos certificados devem estar com prazo de validade 
vigente. 

 
5.2                  As amostras serão submetidas à análise: 
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- Organoléptica (sensorial) – serão por meio de degustação e comparação, observando 
as características próprias do alimento como a cor, o sabor, o odor, e a textura do 
alimento; 
- De Rotulagem, de acordo c/ a legislação vigente. 
- Documentação específica solicitada. 
 

5.3                  Considerações: 
 

- Os produtos aprovados deverão estar rigorosamente de acordo com a amostra 
apresentada pelo fornecedor na etapa de análise. 
- O prazo de validade será verificado por ocasião da entrega, e deverá estar de acordo 
c/ o estabelecido em edital. 
- As embalagens das amostras dos produtos de origem animal deverão conter o 
carimbo do SIF ou SIE. 
- Após o recebimento das amostras, a nutricionista terá o prazo de até 03 dias úteis 
para analisar cada item classificado.  
- No caso de chamada pública, só aceitará Laudo e Ficha Técnica quando julgado 
necessário. 
- Os responsáveis pela análise técnica das amostras dos produtos serão Nutricionistas 
pertencentes ao quadro técnico da Secretaria de Educação do Município e forem 
designados pela Diretoria de Gestão Escolar e Controle Social/ Coordenação de 
Alimentação Escolar.  
 

6. CONDIÇÕES GERAIS: 
 
6.1. Local de Entrega: 
 
6.1.1. As entregas dos gêneros alimentícios serão feitas nas Escolas Municipais de Nossa 

Senhora do Socorro, conforme lista de endereço constante no TERMO DE 
REFERÊNCIA – ANEXO 01 desta Chamada. 

 
6.2. Período de Fornecimento: 
 
6.2.1. Os produtos deverão ser entregues semanal ou quinzenalmente, quando os gêneros 

forem perecíveis e mensalmente quando foram estocáveis ou conforme necessidade, 
nos dias de segunda e/ou terça-feira, em até 10 dias consecutivos, contados a partir da 
data de recebimento da Ordem de Fornecimento a ser emitida pela Diretoria de Gestão 
Escolar e Controle Social/Coordenação de Alimentação Escolar, pelo período da 
assinatura do Contrato até 31 de dezembro de 2018, ou antes desta data em função do 
término da quantidade adquirida. 

 
6.3. Previsão de Quantidade de Gêneros Alimentícios a serem adquiridos: 
 
6.3.1. A quantidade de gêneros alimentícios, consoante o TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO 

01, a serem adquiridos é estimada com base nos cardápios elaborados por 
nutricionista responsável técnica da Prefeitura e executados pelas escolas. 

 
6.4. Preço: 
 
6.4.1      O preço de compra dos gêneros alimentícios será o preço determinado por este Município, 

com base na realização de pesquisa de preços de mercado, conforme art. 29, caput, da 
Resolução FNDE nº 04/2015. 
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6.4.1.1.    Na definição dos preços de aquisição, deverão ser considerados todos os insumos 
exigidos na presente chamada pública, tais como despesas com frete, embalagens, 
encargos e quaisquer outros necessários para o fornecimento do produto, na forma do 
que estabelece o art. 29, §1°da Resolução FNDE nº 04/2015. 

 
6.4.2.         O preço de aquisição será o preço médio pesquisado por, no mínimo, três mercados em 

âmbito local, priorizando a feira do produtor da Agricultura Familiar, quando houver, de 
acordo com o art. 29, §1° da Resolução FNDE nº 04/2015. 

 
 6.4.2.1.      Na impossibilidade da pesquisa ser realizada em âmbito local, deverá ser realizada ou 

complementada em âmbito territorial, estadual ou nacional, nessa ordem, consoante o 
estabelecido no art. 29, §2° da Resolução FNDE nº 04/2015. 

 
6.4.2.2.      Na impossibilidade de realização de pesquisa de preços de produtos agroecológicos ou 

orgânicos, poder-se-á acrescer os preços desses produtos em até 30% (trinta por 
cento) em relação aos preços estabelecidos para produtos convencionais, conforme 
Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011, e de acordo com o disposto no §4° do art. 29 
da Resolução FNDE nº 04/2015. 

 
6.4.3.      Os preços de aquisição estão definidos pela Prefeitura e serão os preços pagos ao 

agricultor familiar, empreendedor familiar rural e/ou suas organizações pela venda do 
gênero alimentício, e constam nesta Chamada Pública, dispostos no Anexo 01, de 
acordo com o art. 29, §3° da Resolução FNDE nº 04/2015. 

 
6.4.4.       O(s) projeto(s) de venda a ser(em) contratado(s) deverá(ao) ser selecionado(s) conforme 

os critérios estabelecidos pelo item 3 da presente Chamada Pública, conforme o art. 
29, §5° da Resolução FNDE nº 04/2015. 

 
6.5. Contrato: 
 
6.5.1. O(s) projeto(s) de venda selecionado(s) resultará(ão) na celebração de contrato(s) com 

o Município, o(s) qual(is) deverá(ao) estabelecer os direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes, em conformidade com os termos desta Chamada 
Pública e será(ao) realizado(s) conforme modelo constante no Anexo 03, de acordo 
com o art. 31 da Resolução FNDE nº 04/2015. 

 
6.6. Pagamento das faturas: 
 
6.6.1. Os pagamentos decorrentes do fornecimento feito pelo fornecedor da agricultura 

familiar ou empreendedor familiar rural habilitado, como consequência da 
comercialização de gêneros alimentícios, serão realizados pelo MUNICÍPIO no prazo 
de até 15 (quinze) dias, contados do recebimento dos gêneros alimentícios. 

 
6.6.2. O pagamento será feito mediante a apresentação de documento fiscal correspondente 

ao fornecimento efetuado, vedada à antecipação de pagamento, para qualquer 
faturamento. 

 
6.6.3. O valor pago anualmente a cada agricultor não poderá exceder a R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais). 
 
7. CONTRATAÇÃO: 
 
7.1. Uma vez declarado vencedor, o Proponente Vendedor deverá assinar o Contrato de 

compra de gêneros alimentícios, de acordo com o modelo apresentado na MINUTA DO 
CONTRATO – ANEXO 03 desta Chamada. 
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7.2.             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 Familiar/ano/entidade executora, de acordo com o art. 32 da Resolução 
FNDE nº 04/2015 e obedecerá as seguintes regras: 

 
- Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os 
contratos individuais firmados deverão respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte 
mil reais), por DAP Familiar /ano/EEx. 
 
- Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será 
o resultado do número de agricultores familiares, munidos de DAP Familiar, inscritos 
na DAP Jurídica multiplicado pelo limite individual de comercialização, utilizando a 
seguinte fórmula: 

 
Valor máximo a ser contratado = nº de agricultores familiares (DAPs familiares) 
inscritos na DAP jurídica x R$ 20.000,00. 
 

7.3.          Na forma do §1° do art. 32 da Resolução FNDE nº 04/2015, cabe às cooperativas e/ou 
associações que firmarem contratos com esta Prefeitura a responsabilidade pelo 
controle do atendimento do limite individual de venda nos casos de comercialização 
com os grupos formais. 

 
7.4.              Cabe à Prefeitura a responsabilidade pelo controle do atendimento do limite individual 

de venda nos casos de comercialização com os grupos informais e agricultores 
individuais. A esta também compete o controle do limite total de venda das 
cooperativas e associações nos casos de comercialização com grupos formais, 
conforme o estabelecido §2° do art. 32 da Resolução FNDE nº 04/2015. 

  
7.5.  Os contratos que resultarão desta Chamada Pública terão prazo de duração da data de 

sua assinatura até 31 de dezembro de 2018, ou antes desta data em função do término 
da quantidade adquirida, de acordo com o estabelecido item 6.2.1. 

 
 
8. RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES: 
 
 
8.1. Os fornecedores que aderirem a este processo declaram que atendem a todas as 

exigências legais e regulatórias para tanto, e que possuem autorização legal para fazer 
a proposta, sujeitando-se, em caso de declaração falsa, às penalidades da legislação 
civil e penal aplicáveis. 

 
8.2. O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios conforme o disposto 

no padrão de identidade e qualidade estabelecida na legislação vigente e as 
especificações técnicas elaboradas pela Secretaria Municipal de Educação, caso não 
atendam as especificações do Anexo I deverá substituí-los no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas. 

 
8.3. O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios nos preços 

estabelecidos nesta Chamada Pública, pelo período entre a data de assinatura do 
Contrato até o dia 31 de dezembro de 2018, ou antes desta data em função do término 
da quantidade adquirida, de acordo com o item 6.2.1. 

 
8.4. O fornecedor se compromete, ainda, a fornecer os gêneros alimentícios diretamente 

nas dependências das Unidades Escolares (ANEXO 01), no dia determinado na Ordem 

mailto:prefeito@infonet.com.br


  

 

 

 

 

 

SSeeccrreettaarriiaa  MMuunniicciippaall  ddaa  FFaazzeennddaa  
Rua Antônio Valadão, s/n – Centro Administrativo José do Prado Franco  

Tel.: (79) 2107-7865 – Fax: (79) 2107-7863 – C.N.P.J. 13.128.814/0001-58 
CEP 49160-000 – Nossa Senhora do Socorro /Sergipe 

site: www.ansocorro.se.gov.br        e-mail: licitacao@socorro.se.gov.br 

11/36 
   

  

de Fornecimento, que será enviada a cada empresa contemplada no certame com no 
mínimo 10 (dez) dias de antecedência para entrega. Nessa ordem constará o dia 
previsto de entrega e quantitativo dos gêneros, separados por modalidade de ensino. 

 
8.5.            O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios atendendo ao disposto 

na legislação de alimentos, estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 
ANVISA do Ministério da Saúde – MS e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento – MAPA e de acordo com o exigido no Anexo I deste edital. 

 
8.6               O fornecedor se compromete a entregar os gêneros alimentícios em veículos adequados 

para transporte de alimentos. 
 
9. FATOS SUPERVENIENTES: 
 
9.1. Os eventos previstos nesta Chamada Pública estão diretamente subordinados à 

realização e ao sucesso das diversas etapas do processo. 
 
9.1.1. Na hipótese de ocorrência de fatos supervenientes à sua publicação, que possam vir a 

prejudicar o processo e/ou por determinação legal ou judicial, ou ainda por decisão da 
Comissão Julgadora, poderá haver: 
 
a) Adiamento do processo; 
 
b) Revogação desta Chamada ou sua modificação, no todo ou em parte. 

 
10. IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE: 
 
10.1. Observado o disposto no item 9 anterior, após a divulgação do resultado final das 

ofertas, objeto desta Chamada Pública, a Comissão Julgadora considerará, para todos 
os fins, que o procedimento de aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar e do empreendedor familiar rural estará concretizado. 

 
11. DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
11.1. A participação de qualquer proponente-vendedor no processo implica a aceitação 

tácita, incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições, 
assim como dos seus anexos. 

 
11.2.          De acordo com o art. 26 da Resolução FNDE nº 04/2015, para divulgação da presente 

Chamada Pública, será a mesma publicada em jornal de circulação local e na forma de 
mural, em local público de ampla circulação, mediante afixação no Quadro de Avisos na 
sede da Prefeitura e suas Secretarias, além de divulgar em seus sítios eletrônicos 
oficiais, e outros, se houver, além de divulgar para organizações locais da agricultura 
familiar e para entidades de assistência técnica e extensão rural do município ou do 
estado.  

 
11.2.1.         Em quaisquer dos casos, se necessário, poderão, ainda, ser utilizadas outras formas de 

divulgação, como publicação em jornal de circulação regional, ou estadual, ou 
nacional, ou por meio eletrônico, através de publicação em rádios locais, comuns ou 
comunitárias, carros de som, dentre outras, sempre que a Prefeitura entender 
pertinente. 

 
11.2.2. Do aviso publicado constará definição precisa, suficiente e clara do objeto, bem como 

a indicação dos locais, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do 
edital, e o local onde será realizada a sessão pública do Chamamento. 
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11.2.3.      De acordo com o §1° do art. 26 da Resolução FNDE nº 04/2015, o edital da presente 

Chamada Pública deverá permanecer aberto para recebimento dos projetos de venda 
por um período mínimo de 20 (vinte) dias, contados a partir da publicação do aviso. 

 
11.3.         Os gêneros alimentícios a serem entregues ao contratante serão os definidos na 

presente 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 Responsável Técnico - RT, que poderá contar com o respaldo do 
Conselho de Alimentação Escolar - CAE. 

 
11.4.        Quando o valor total de repasse do FNDE para execução do PNAE for superior a R$ 

700.000,00 (setecentos mil reais) por ano, aceitar-se-á propostas apenas de 
organizações com DAP Jurídica, aqui já previsto e assim estabelecido nesta Chamada 
Pública, em conformidade com o art. 30 da Resolução FNDE nº 26/2013. 

 
11.2.4.       Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Chamada Pública, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto 
quando for expressamente disposto em contrário. Os prazos a que se refere este artigo 
só iniciam e vencem em dia de expediente no Município. 

 
11.3. Fazem parte desta Chamada de Chamada Pública: 

 
ANEXO  01 - TERMO DE REFERÊNCIA; 
ANEXO  02 -  MODELO DE PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – FNDE; 
ANEXO 03 – MINUTA DO CONTRATO. 

 
12. FORO: 
 
12.1. A presente Chamada Pública que é regulamentada pela Resolução FNDE nº 26/2013, e 

demais legislações e regulamentos atinentes à matéria, define como exclusivamente 
competente o Foro do Município de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, 
para conhecer e julgar quaisquer questões dele decorrentes. 

 
Nossa Senhora do Socorro, 03 de janeiro de 2018 

 
ADENILTON CRUZ TAVARES SANTOS 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação em exercício 
 
 
VISTO:  
AT. Dra.  VIVIANE -  OAB/SE Nº 4277 
PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO 
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A N E X O 01 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
 
 

CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR – PNAE NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/ SERGIPE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SERGIPE 
NOVEMBRO/2017 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 
  
 
OBJETO 
 
O presente Edital de Chamada Pública tem por objeto a aquisição de gêneros hortifrutigranjeiros 
da Agricultura Familiar para o atendimento ao PNAE, conforme especificações e quantidades 
discriminadas neste Termo de Referência, com entrega parcelada de acordo cronograma 
fornecido pela Secretaria Municipal de Educação, para atender aos estudantes da rede municipal 
de Educação, do município de Nossa Senhora do Socorro. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
Esta aquisição visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o 
crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino deste 
município, garantindo melhoria do rendimento escolar e segurança alimentar e nutricional, bem 
como, condições de saúde àqueles que necessitem de atenção específica e em vulnerabilidade 
social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias. 
 
PEDIDO DE AMOSTRA 
 
Para que haja efetiva análise técnica dos gêneros alimentícios destinados a Alimentação Escolar se 
faz necessário seguir algumas exigências conforme estabelece a Resolução CD / FNDE / Nº 26, de 
17 de junho de 2013. 
 
A exigência dessa análise está embasada no art. 33 da Resolução Nº 26, a qual afirma que os 
produtos alimentícios a serem adquiridos para o alunado do PNAE deverão atender ao disposto na 
legislação de alimentos, estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA do 
Ministério da Saúde – MS e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. 
 
As cooperativas classificados deverão apresentar em até 03 (três) dias úteis, no horário de 08:00 
às 14:00 horas, impreterivelmente, 01 (uma) amostra dos produtos exigidos e especificados em 
edital, trazida em embalagem primária devidamente etiquetada. Para os gêneros in natura deverão 
apresentar apenas 01 Kg como amostra representativa. 
 
As amostras apresentadas deverão ser entregues com etiquetas, afixadas em local que não 
prejudique a identificação dos dados dos produtos, contendo as seguintes informações: nome da 
cooperativa, número do item e descrição do produto cotado. 
 
Não serão aceitas amostras entregues via correio ou postagem aérea, considerando que as 
empresas deverão preencher e assinar o protocolo de entrega de amostras.  
 
As amostras deverão estar acompanhadas dos seguintes documentos, em CÓPIA REPROGRÁFICA 
AUTENTICADA ou cópia simples acompanhada do documento original: 
- Certificado da Vigilância Sanitária da Cooperativa ou Certificado Fitossanitário de Origem, 
quando couber. Os referidos certificados devem estar com prazo de validade vigente; 
 
AS AMOSTRAS SOLICITADAS SERÃO SUBMETIDAS À ANÁLISE: 
 
a) Organoléptica (sensorial) – serão por meio de degustação e comparação, observando as 
características próprias do alimento como a cor, o sabor, o odor, e a textura do alimento; 
b) De Rotulagem, de acordo com a legislação vigente; 
c) Documentação específica solicitada.  
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O prazo de validade será verificado na ocasião da entrega, e deverá estar de acordo com o 
estabelecido em edital; 
As embalagens das amostras dos produtos de origem animal deverão conter o carimbo do SIF ou 
SIE.  
Após o recebimento das amostras, o nutricionista terá o prazo de até 03 dias para analisar cada 
item classificado; 
Os responsáveis pela análise técnica das amostras dos produtos serão Nutricionistas 
pertencentes ao quadro técnico da Secretaria de Educação do Município e forem designados pela 
Diretoria de Gestão Escolar e Controle Social/ Coordenação de Alimentação Escolar.  
Os produtos aprovados deverão estar rigorosamente de acordo com a amostra apresentada pelo 
fornecedor na etapa de análise.  
 
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DOS GENÊROS ALIMENTÍCIOS. 
 
A entrega dos gêneros será feita diretamente nas dependências das Unidades Escolares, no dia 
determinado na Ordem de Fornecimento, que será enviada a cada empresa contemplada no 
certame com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência para entrega. Nessa ordem constará o dia 
previsto de entrega e quantitativo dos gêneros, separados por modalidade de ensino. Os gêneros 
deverão ser recebidos pelos respectivos diretores das unidades e/ou servidor designado para tal 
função, das 8:00 h às 16:00 h, o (a) qual será responsável pela conferência, recebimento, 
armazenamento e conservação dos gêneros alimentícios na respectiva unidade de ensino. 
O responsável pela entrega dos gêneros deverá apresentar a Guia de Entrega (modelo anexo ao 
termo), constando todas as informações exigidas. Todos os gêneros que forem entregues deverão 
estar de acordo com as normas técnicas e especificações de cada produto e quantitativo descrito 
na guia. 
 
No ato da entrega o responsável pelo recebimento, poderá recusar os produtos se estes não 
atenderem às especificações neste termo, devendo o fornecedor substituí-los no prazo máximo de 
24 (vinte e quatro) horas. 
 
RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
 
A contratada deverá apresentar os gêneros alimentícios atendendo ao disposto na legislação de 
alimentos estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Ministério da Saúde e pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e de acordo com o exigido neste termo;  
As entregas dos itens alimentícios deverão ser efetuadas semanal ou quinzenalmente, quando os 
gêneros forem perecíveis e mensalmente quando forem estocáveis ou conforme necessidade, nos 
dias de segundas e/ou terças-feiras, com data pré-estabelecida por nutricionista do PNAE; 
Os gêneros alimentícios deverão ser entregues em veículos adequados para transportes de 
alimentos; 
As notas fiscais de fornecimento deverão ser emitidas em nome da Secretaria Municipal de 
Educação, CNPJ 13.128.814/0010-49, e deverão ser encaminhada a Diretoria de Gestão Escolar e 
Controle Social, juntamente com as devidas certidões e todas as guias de entrega referentes ao 
fornecimento dos gêneros. 
Nas referidas guias deverão constar a modalidade de ensino atendida, quantitativo exato, marca e 
validade sem nenhuma rasura e estar devidamente atestada pelo agente recebedor (Unidade 
Escolar), constando nome completo legível, cargo ou função e data de recebimento. 
Caso haja algum motivo que impossibilite o cumprimento do prazo previsto de entrega, comunicar 
ao contratante, no prazo mínimo de cinco dias que anteceda a entrega, com a devida 
comprovação.  
A contratada deverá manter durante toda execução do contrato compatibilidade com as 
obrigações assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigida no edital de 
licitação. Também deverá indicar preposto para representá-la durante o fornecimento dos itens. 
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ATRIBUIÇÕES DO CONTRATANTE 
 
Enviar com antecedência, de no mínimo 10 dias, o pedido de gêneros para que a contratada possa 
organizar a distribuição por escola.  
Enviar nota fiscal para os setores responsáveis pelo pagamento, se a mesma estiver dentro das 
exigências contidas neste termo. 
Obedecer integralmente às exigências da Lei 8.666/93 e suas complementares, como também a 
Resolução nº 26 FNDE/CD/FNDE, de 17 de Junho de 2013.  
Atender as demais exigências da contratante contidas no Edital. 
 
PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA. 
 
Os gêneros alimentícios, quando contratados, deverão ser entregues em até 10 (dez) dias 
consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Fornecimento a ser emitida 
pela Diretoria de Gestão Escolar e Controle Social/ Coordenação de Alimentação Escolar, em cada 
uma das unidades escolares e seus anexos, como também nas escolas que venham a ser 
inauguradas no ano de 2018.  
Os gêneros alimentícios serão entregues nas escolas descritas na Ordem de Fornecimento, 
mediante as respectivas guias de entrega em 3 vias, sendo uma via para a escola, uma para a 
contratada e a outra para ser entregue na Secretaria Municipal de Educação, junto com as 
respectivas notas fiscais e certidões.   
A Diretoria de Gestão Escolar e Controle Social fará a conferência das notas fiscais para verificar 
se o que consta na nota corresponde ao informado nas guias de entrega para, após atestadas, 
envia-las aos setores responsáveis pelo pagamento das mesmas. 
 
QUANTITATIVO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E MÉDIA DE PREÇOS 
 
Abaixo está descriminado o quantitativo de gêneros alimentícios necessários para atendimento das 
modalidades de ensino atendidas por este município (Creche, Educação Infantil, Ensino 
Fundamental, EJA, e Mais Educação), juntamente com suas especificações técnicas de acordo 
com cardápios elaborados por nutricionista responsável técnico. O quantitativo foi elaborado 
baseado no número de alunos cadastrados no censo de 2017 e média de dias letivos do ano. 
 

ITEM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UNID. QUANT.  
MÉDIA 

VALOR UNIT. 
VALOR 
TOTAL 

1.  

ABÓBORA-Legume in natura, 
madura, de tamanhos grandes, 
uniformes, sem defeitos, 
turgescentes, intactas, firmes e bem 
desenvolvidas, livre de terra ou 
corpos estranhos aderentes à 
superfície externa. O produto deverá 
ser transportado de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA. 

Kg 7.400 R$ 3,49 R$ 25.850,66 

2.  

ACEROLA- Fruta in natura, com 
aspecto firme e sem partes moles ou 
machucadas, de 1ª qualidade, in 
natura. O produto deverá ser 
transportado de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA. 

Kg 2.000 R$ 5,51 R$ 11.033,33 

3.  

AMENDOIM COZIDO- Com sal, 
cascas firmes, isenta de umidade, 
aspecto, cor e aroma característicos. 
Não deverá apresentar presença de 

Kg 1.000 R$ 13,66 R$ 13.666,66 
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sujidade, formação de grumos, odor 
forte, intenso e não característico. O 
produto deverá ser transportado de 
acordo com as normas técnicas da 
ANVISA. 

4.  

BANANA PRATA- In natura, tamanho 
e coloração uniforme, com aspecto 
firme e intacta, sem partes moles ou 
machucadas, deve ser bem 
desenvolvida, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, acondicionada em 
pencas íntegras. O produto deverá 
ser transportado em caixas de 
polipropileno de alta densidade para 
garantir a qualidade do produto. O 
produto deverá ser transportado de 
acordo com as normas técnicas da 
ANVISA. 

Kg 37.000 R$ 3,76 R$ 139.366,66 

5.  

BATATA DOCE-Branca ou roxa, 
primeira qualidade, tamanho grandes 
ou médios, uniformes, inteiros, sem 
ferimentos ou defeitos, casca lisa e 
com brilho, sem corpos estranhos ou 
terra aderidos à superfície externa. O 
produto deverá ser transportado em 
caixas de polipropileno de alta 
densidade para garantir a qualidade 
do produto. O produto deverá ser 
transportado de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA. 

Kg 29.000 R$ 2,91 R$ 84.583,33 

6.  

BATATA INGLESA-  Legume in 
natura, lavada, comum especial, 
tamanho grande ou médio, uniforme, 
inteira, sem ferimentos ou defeitos, 
firmes e com brilho, sem corpos 
estranhos ou terra aderida à 
superfície externa. O produto deverá 
ser transportado em caixas de 
polipropileno de alta densidade para 
garantir a qualidade do produto. O 
produto deverá ser transportado de 
acordo com as normas técnicas da 
ANVISA. 

Kg 22.000 R$ 4,95 R$ 108.900,00 

7.  

CEBOLA BRANCA- Legume in natura, 
não brotada, sem danos fisiológicos 
ou mecânicos, tamanho médio, 
uniforme, sem ferimentos ou 
defeitos, tenra e com brilho, 
turgescentes, intactas, firmes e bem 
desenvolvidos. O produto deverá ser 
transportado em caixas de 
polipropileno de alta densidade para 
garantir a qualidade do produto. O 
produto deverá ser transportado de 
acordo com as normas técnicas da 
ANVISA 

Kg 18.500 R$ 4,37 R$ 80.937,50 
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8.  

CENOURA- legume in natura, sem 
folhas, tamanho médio, uniforme, 
inteira, sem ferimentos ou defeitos, 
firmes, sem corpos estranhos ou 
terra aderida à superfície externa. O 
produto deverá ser transportado em 
caixas de polipropileno de alta 
densidade para garantir a qualidade 
do produto. O produto deverá ser 
transportado de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA. 

Kg 11.000 R$ 4,26 R$ 49.933,33 

9.  

CHUCHU- Legume in natura, 
tamanho médio, coloração uniforme, 
sem ferimentos ou defeitos, firmes, 
sem corpos estranhos ou terra 
aderida à superfície externa, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte. O produto 
deverá ser transportado em caixas 
de polipropileno de alta densidade 
para garantir a qualidade do produto. 
O produto deverá ser transportado 
de acordo com as normas técnicas 
da ANVISA. 

Kg 5.000 R$ 2,83 R$ 14.166,66 

10.  

COENTRO-  Verdura in natura, cor 
verde, fresca, aspecto e sabor 
próprio, isenta de sinais de 
apodrecimento, sujidades e materiais 
terrosos. O produto deve apresentar-
se em maços, embalados em sacos 
plásticos individualmente. O produto 
deverá ser transportado de acordo 
com as normas técnicas da ANVISA. 

Kg 1.950 R$ 13,08 R$ 25.512,50 

11.  

COUVE MANTEIGA- Verdura in 
natura, folha fresca, grau de 
evolução completo no tamanho, 
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. O produto deve 
apresentar-se em maços, embalados 
em sacos plásticos individualmente. 
O produto deverá ser transportado 
de acordo com as normas técnicas 
da ANVISA. 

Kg 3.300 R$ 11,00 R$ 36.300,00 

12.  

FEIJÃO CARIOCA -  Grãos sadios de 
feijão de cores, carioquinha ou 
mulatinho, tipo 01 e classificado 
conforme os padrões do Ministério 
da Agricultura. Aspecto – grãos; Cor 
- característica da espécie; Odor – 
próprio. Ausência de sujidades, 
larvas e parasitos. Deverá ser 
entregue em saco de polietileno 

Kg 15.800 R$ 8,00 R$ 126.400,00 
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transparente, hermeticamente 
fechado, com peso líquido de 01 Kg. 
Validade mínima de 03 meses, a 
partir da data de entrega. O produto 
deverá ser transportado de acordo 
com as normas técnicas da ANVISA. 

13.  

GOIABA VERMELHA- Fruta in natura, 
com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprio, com polpas firmes e 
intactas, tamanhas e coloração 
uniformes, devendo ser bem 
desenvolvidas e maduras, isentas de 
enfermidades, material terroso, 
umidade externa anormal, isenta de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas, sem danos físicos e 
mecânicos oriundo de manuseio e 
transporte. O produto deverá ser 
transportado em caixas de 
polipropileno de alta densidade para 
garantir a qualidade do produto. O 
produto deverá ser transportado de 
acordo com as normas técnicas da 
ANVISA. 

Kg 2.850 R$ 4,48 R$ 12.777,50 

14.  

LARANJA PERA- Fruta in natura, 
madura, frutos de tamanho médio, no 
grau máximo de evolução no 
tamanho, aroma e sabor da espécie, 
uniformes, sem ferimentos ou 
defeitos, firmes e com brilho. O 
produto deverá ser transportado em 
caixas de polipropileno de alta 
densidade para garantir a qualidade 
do produto. O produto deverá ser 
transportado de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA. 

Kg 25.500 R$ 1,51 R$ 38.675,00 

15.  

MACAXEIRA DESCASCADA 
EMBALADA À VÁCUO-  Tipo 
branca/amarela, raízes grandes, no 
grau normal de evolução no 
tamanho, sabor e cor própria da 
espécie, uniformes, frescas, com 
casca, inteiras, sem ferimentos ou 
defeitos, não fibrosa, livres da maior 
parte possível de terra e corpos 
estranhos aderente à superfície 
externa e isentas de umidade. 
Deverão estar embalados em Sacos 
plásticos lacrados, embalados à 
vácuo e rotulados de acordo com a 
atual legislação brasileira para 
produtos congelados. Deverá ter 
peso de 01 kg a 05 kg. O produto 
deverá ser transportado em caixas 
de polipropileno de alta densidade 
para garantir a qualidade do produto. 
O produto deverá ser transportado 

Kg 20.000 R$ 5,71 R$ 114.333,33 
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de acordo com as normas técnicas 
da ANVISA. 

16.  

MAMÃO FORMOSA- Fruta in natura, 
com 80 a 90% de maturação, frutos 
de tamanho médio, com 
aproximadamente 400g, no grau 
máximo de evolução no tamanho, 
aroma e sabor da espécie, sem 
ferimentos ou defeitos, firmes e com 
brilho livre de sujidades, parasitas e 
larvas. O produto deverá ser 
transportado em caixas de 
polipropileno de alta densidade para 
garantir a qualidade do produto. O 
produto deverá ser transportado de 
acordo com as normas técnicas da 
ANVISA. 

Kg 6.730 R$ 2,70 R$ 18.171,00 

17.  

MANGA- Fruta in natura, com 80 a 
90% de maturação, frutos de 
tamanho médio, no grau máximo de 
evolução no tamanho, aroma e sabor 
da espécie, sem ferimentos ou 
defeitos, firmes e com brilho livre de 
sujidades, parasitas e larvas. O 
produto deverá ser transportado em 
caixas de polipropileno de alta 
densidade para garantir a qualidade 
do produto. O produto deverá ser 
transportado de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA. 

Kg 400 R$ 3,55 R$ 1.420,00 

18.  

MARACUJÁ-Fruta in natura, tamanho 
e colorações uniformes, devendo ser 
bem desenvolvido e madura, com 
polpas intactas e firmes, livres de 
resíduo de fertilizantes, sujidades, 
parasitas e larvas, sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. O produto deverá ser 
transportado em caixas de 
polipropileno de alta densidade para 
garantir a qualidade do produto. O 
produto deverá ser transportado de 
acordo com as normas técnicas da 
ANVISA. 

Kg 1.600 R$ 5,11 R$ 8.186,66 

19.  

MELANCIA-Fruta in natura, redonda, 
graúda, de primeira, livre de 
sujidades, parasitas e larvas, 
tamanho e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e 
madura, com polpa firme e intacta. O 
produto deverá ser transportado em 
caixas de polipropileno de alta 
densidade para garantir a qualidade 
do produto. O produto deverá ser 
transportado de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA. 

Kg 42.000 R$ 1,91 R$ 80.500,00 

20.  MILHO VERDE -Legume in natura, Kg 3.000 R$ 3,80 R$ 11.400,00 
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apresentação em espiga coberta por 
palha viçosa, tamanho médio a 
grande, com coloração dos grãos 
amarelo forte, íntegro, com grãos 
inteiros, sem podridão e sem fungos. 
Aspecto, odor, cheiro e sabor 
característicos do produto. Bem 
desenvolvido, com grau de 
maturidade adequado. Isento de 
insetos ou parasitas, bem como de 
danos por estes provocados. O 
produto deverá ser transportado em 
caixas de polipropileno de alta 
densidade para garantir a qualidade 
do produto. O produto deverá ser 
transportado de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA. 

21.  

PÃO DE MACAXEIRA- Produto de 
confeitaria obtido por cocção 
adequada de massa preparada à 
base macaxeira. Os principais 
ingredientes devem ser farinha de 
trigo, macaxeira, leite.  A embalagem 
primária deve ser individual em 
sacos plásticos de polipropileno 
lacrado, com peso de 50 gramas a 
unidade, deve conter na embalagem 
a devida identificação do produto 
com a composição nutricional, assim 
como data de fabricação e validade.  
A embalagem secundária deve ser 
caixa de papelão contendo 50 a 100 
unidades, devidamente rotulada e 
lacrada de modo a garantir a 
qualidade do produto. Prazo de 
validade de no mínimo 8 dias a partir 
da data de fabricação em 
temperatura ambiente. O produto 
deverá ser transportado de acordo 
com as normas técnicas da ANVISA. 

UNIDADE/
50g 

155.000 R$ 1,43 R$ 222.166,66 

22.  

PIMENTÃO VERDE-  Legume in 
natura, de primeira, tamanho e 
coloração uniformes, sem lesões de 
origem física ou mecânica, 
perfurações e cortes. O produto 
deverá ser transportado em caixas 
de polipropileno de alta densidade 
para garantir a qualidade do produto. 
O produto deverá ser transportado 
de acordo com as normas técnicas 
da ANVISA. 

Kg 5.000 R$ 3,88 R$ 19.416,66 

23.  

QUIABO- Liso, de boa qualidade, 
tamanho e coloração uniforme, sem 
dano físico ou mecânico oriundo do 
transporte (rachaduras e cortes). O 
produto deverá ser transportado em 
caixas de polipropileno de alta 

Kg 600 R$ 4,91 R$ 2.950,00 
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densidade para garantir a qualidade 
do produto. O produto deverá ser 
transportado de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA. 

24.  

REPOLHO-Legume in natura, de 
primeira, tamanho e coloração 
uniformes, sem lesões de origem 
física ou mecânica, perfurações e 
cortes. O produto deverá ser 
transportado em caixas de 
polipropileno de alta densidade para 
garantir a qualidade do produto. O 
produto deverá ser transportado de 
acordo com as normas técnicas da 
ANVISA. 

Kg 4.600 R$ 3,88 R$ 17.863,33 

25.  

TANGERINA-Fruta in natura, fresca, 
com grau máximo de tamanho, grau 
de maturação que lhe permita 
suportar a manipulação, isenta de 
sujidades, corpos estranhos, 
umidade ou insetos, não estar 
danificada por qualquer lesão física 
ou química. Cor, aroma e sabor 
característicos. O produto deverá 
ser transportado em caixas de 
polipropileno de alta densidade para 
garantir a qualidade do produto. O 
produto deverá ser transportado de 
acordo com as normas técnicas da 
ANVISA. 

Kg 44.000 R$ 4,32 R$ 190.373,33 

26.  

TOMATE- Legume in natura, tipo 
maçã, tamanho médio, com 
aproximadamente 80% de 
maturação, sem ferimentos ou 
defeitos, tenros, sem manchas, com 
coloração uniforme e brilho. O 
produto deverá ser transportado em 
caixas de polipropileno de alta 
densidade para garantir a qualidade 
do produto. O produto deverá ser 
transportado de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA. 

Kg 20.000 R$ 3,88 R$ 76.666,66 

TOTAL  R$ 1.531.550,76 
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RELAÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ANEXOS 

 
 ESCOLA LOCALIDADE CONTATO/DIREÇÃO 

01 
CRECHE MUN. IRMÃ DULCE 

 

Av. Coletora A, 
2235 

M FREIRE I 

Marizete Callegari Ramos 
9 9807- 8275 

02 

 
CRECHE MUN. VOVÔ JASON GOIS DA 

SILVA 
 
 

Rua Y, s/n 
CONJ. JARDIM 

 
Anick Danielle Bezerra da Silva 

99964-2996/98842-5530 

03 
CRECHE MUN. MARIANA MARTINS M 

SOUZA 
 

Rua Projetada s/n 
CONJ. JOÃO 

ALVES 

Josenaldo Vieira Souza 
9 9929- 9489 

 

04 
E. M. ABELARDO PEREIRA DE MELO 

 
POV CALUMBI 

Maria das Dores França 
Guimarães 

99999-2596/98836-5911 
 

05 
E. M. ACRÍSIO CRUZ 

 

Rua José P. 
Franco,415 

POV T DE FORA 

Maria do Carmo Carozo 
99997-1889 

06 
E. M. ANÁLIA VIEIRA DE FIGUEIREDO 

 
Rua Principal, s/n 

POV LAVANDEIRA 
Clecian Vieira Feitosa dos Reis 

9 9984- 4034 

07 
E. M. APULCRO MOTA 

 

Rua Carlos 
Menezes, s/n 

LOT PAI ANDRÉ 

Antônio Menezes dos Santos 
 

08 
E. M. BARQUINHO AMARELO 

 

SEDE- Rua 02, s/n 
POV SÃO BRAZ 

 
ANEXO 1- Rua A 24, 
125, Marcos Freire 

II 
 

ANEXO 2- Rua 02, 
59, POV SÃO BRAZ 

Ana Maria R. da Silva 
9 8849-3482 

 

09 
E. M. CORONEL GENTIL DALTRO 

 

Rua 14 de 
Fevereiro,s/n 

LOT ROSA DE MAIO 

Nilson Abílio Uanus 
98821-8486/99869-1359/3253-

2011 
 

10 
E. M. EDUARDO VIANA DOS SANTOS 

 

SEDE - Rua da 
Escola, 475, T.de 

Dentro 
 

ANEXO- Av. K, 
1331, Conj. Marcos 
Freire III, 2º Etapa 

Marinalva Batista Santos 
98803-7723/99924-1018 

 

11 E. M. DIVA MARIA CORREIA 

SEDE- Av. Auxiliar I, 
205, Fernando 

Collor 
 

ANEXO- Travessa 
11, Fernando Collor 

Denize Santos Moraes 
999796824 

12 E. M. JOÃO GARCEZ VIEIRA 
Rua 125, s/n 

LOT STA CECÍLIA 

 
Marta Santos Oliveira 

98826-8027/99817-3510 
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13 E. M. MARIA SÃO PEDRO 
Manhã - Praça 

General Valadão 
Sede 

Honorina da C. Santos 
99936-3941 3254-8382 

14 
E. M. ELISA TELES 

 
 

Rua I, 42 Pov. 
Piabeta 

José Cizino dos S. Filho 
99944-0863 

15 
 

E. M. IZIDIO MARQUES DE MELO 
Rua da Caixa 
d’agua, 1396 

Povoado Tabocas 

Meire Nadja Pereira Santos 
9 8106- 3335 

16 
E. M. JOÃO PAULO II 

 
Rua 142,144 

PQUE DOS FARÓIS 

Lucilda Vasconcelos Pereira 
988148460/999138090 

 

17 
E. M. JOÃO VASCONCELOS PRADO 

 
Rua São João, s/n 

PQUE DOS FARÓIS 

Ivanete Xavier dos Santos 
9 9802-3672 

 

 
18 

 
E. M. JOSÉ DO PRADO FRANCO 

 

Av. Perimetral B, 36 
MARCOS FREIRE I 

Ana Rosa Bezerra dos Santos 
98828-6434 

 

 
19 

 
E. M. JOSÉ FERREIRA NETO 

 

Rua Principal, s/n 
POVOADO BITA 

Maria Nazaré S. de Araújo 
99642-6028 

 
20 

 
E. M. JOSÉ TEIXEIRA DA CRUZ 

R. Antônio Valadão, 
s/n 

PORTO GRANDE 

Maria José de O. Santos 
98158-6863/3279-1435/99872-

5778 

 
21 

 
E. M. LEONEL BRIZOLA 

 

Av. F, 127 
JOÃO A FILHO 

Josefa Neide N. de Oliveira 
99987-4662/98826-0713 

 

22 
E. M. MAJOR JOÃO TELES 

 

Rua Antônio Torres, 
s/n 

PALEST DE FORA 

Eliude Batista de Araújo 
99957-0181/98815-5968 

 

23 
E. M. MANOEL CUNHA 

 
Av. D 

M FREIRE III 

Josélia Bárbara da Silva 
99962-2341/98811-4041 

 

24 
E. M. MANOEL DE JESUS SILVA 

 
Rua 56, s/n 

PQUE DOS FARÓIS 

Maria Ilda Feitosa R. Oliveira 
99939-0906/98842-4657 

 

25 
E. M. MARIANA PRADO 

VASCONCELOS 
 

Rua 43, nº 20 
PARQUE DOS 

FARÓIS 

Edilde Oliveira dos Santos 
99933-4139/98864-2897 

 

26 
E. M. NAIR MENEZES 

 
Rua 05, nº 56 

JOÃO A FILHO 

Maria Célia da S. Santos 
98819-6641/99835-0725/99136-

5033 
 

27 
E .M. NOSSA SENHORA DE LOURDES 

 

SEDE-Rua 34/35 – 
Mutirão, JOÃO 
ALVES FILHO 

 
ANEXO- Avenida I, 
43, Mutirão, JOÃO 

ALVES FILHO 

Tereza Regina Santos Cruz 
99982-4872/98836-6712 

 

28 
E. M. NOSSA SENHORA DO SOCORRO 

 
Av. Principal, s/n 

JOÃO ALVES FILHO 

Rosineli Silva de Oliveira 
99931-4392/8864-5481 

99962-0838(OI) 

29 
E. M. PADRE PEDRO 

 
 

MARCOS FREIRE I 

Luciana dos Santos 
99815-8552/98827-2374 

 

30 
E. M. PEDRO MOREIRA FILHO 

 

Pça. Quintino 
Bocaiúva, nº 113 

TAIÇOCA DE FORA 

Anízia dos Santos 
98129-8670/99960-1699 

 

31 E. M. PROFESSOR DONALD  Andrea Maria O. Teles Pinto 
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 POV STA CECÍLIA 9 8194-6695/ 9 9670- 9067/ 
3043- 8278 

 

32 
E. M. PROFª HONORINA COSTA 

 

Av. 02 de fevereiro, 
s/n 

Sede Município 
 

Rosivânia da Silva Santos 
98113-8764/98872-3713 

 

33 
E. M. PROFESSORA JOSEFA DE 

SANTANA 
 

Av. Principal, s/n 
POV GUAJARÁ 

Benildes Salgueiro L Filho 
98809-8987/99989-4186 

 

34 
E. M. MARIA DA CONCEIÇÃO CRUZ 

VASCONCELOS 
 

Rua São João, s/n 
CONJ JARDIM 

Sonidez Pereira S. Menezes 
99923-9200/9988591667 

 

35 
E. M. PROFª MARIA VITÓRIA C. 

SANTOS 
 

Rua D, 137 
PQUE SÃO JOSÉ 

Izoneide Conceição dos Santos 
99964-6665/8838-5108 

 

36 
E. M. PROFª NEUZICE BARRETO LIMA 

 
Rua do Carmo, 15 

POV PIABETA 

Robson Anselmo Santos 
99993-7260/ 988126560 

 

37 
E. M. ROSALVO DE QUEIRÓS 

 
Rua do Grupo, 36 

POV OITEIROS 
Regina Silva de Oliveira 

99833-1144 

38 
E. M. SANTA TEREZINHA 

 

Rua João Pereira, 
s/n 

POV SOBRADO 

Ana Vieira Santos Lima 
99859-4757/98805-2531 

 

49 
JARDIM DE INFÂNCIA PEQUENA FADA 

 
Pça. Bom Jesus, s/n 

PORTO GRANDE 

Ana Paula Pequeno 
98816-5013/99922-0394 

 

40 
E. M. LUANA ROLEMBERG SANTOS DE 

MENEZES 
 

PARQUE DOS 
FARÓIS 

José Adilson S Andrade 
99652-6329/98151-5406 

 
 

 RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  

48000 – Secretaria Municipal de Educação 

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:  

8361– PNAE – Fundamental 

8364– PNAE – Creche 

8367– PNAE – Pré - Escola 

8372– PNAE – Mais Educação 

8375– PNAE – EJA 

8385– PNAE – AEE 

ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

FONTE DE RECURSOS: 0193.997– Outras fontes de recursos. 

                                               0100.000 – Recursos Próprios 

VALOR ESTIMADO: R$ 1.531.550,76(Um milhão e quinhentos e trinta e um mil e 550 reais e setenta 
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e seis centavos) 

SALDO ORÇAMENTÁRIO: R$ 1.900.000,00 (Um milhão e novecentos mil reais) 

 
 

LEGISLAÇÃO 
 

Lei n° 11.947, de 16 de junho de 2009, em seu art. 14, §1°, e Resolução FNDE nº 26, de 17 de junho 
de 2013, alterada pela Resolução nº 04, de 02 de abril de 2015 e Lei n° 8.666/93. 

 
 
 

Nossa Senhora do Socorro, 28 de Novembro de 2017. 
 
 

Edcláudio Santana Silva 
Responsável pela Elaboração do Projeto – SEMED 

 
 

Mariane Santos Macedo  
Nutricionista Responsável Técnica - CRN 5 4288 

 
 
 
 
 
 

VISTO: 
 

DE ACORDO: 
 
BRUNO HENRIQUE SANTANA REZENDE 
Secretário Interino de Educação 
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 ANEXO DO TERMO DE REFERÊNCIA (anexo 01) 

 
MODELO DE GUIA DE ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

 

NOME DA EMPRESA: 

ENDEREÇO: 

CNPJ: 

TELEFONE: 

Nº da Ordem de 
Fornecimento 
____________ 

Data de Emissão 
___/___/___ 

ESCOLA: 

ENDEREÇO: 

MODALIDADE: 

RECURSO: 

 

DESCRIMINAÇÃO DOS GÊNEROS 

GÊNERO UNIDADE QUANTIDADE MARCA VALIDADE 

     

     

     

     

     

     

     

PENDÊNCIAS ENCONTRADAS: (     ) Sim, descriminar abaixo        (     )Não 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

Entregue por: 
 

 

Nome completo legível 
 
 

Cargo/ Função 
 
 

Recebido por: 
 

 

Nome completo legível 
 
 

Cargo/ Função 
 

Data: ___/___/___                              Hora: 

ESTE DOCUMENTO SÓ TERÁ VALIDADE SE PREENCHIDO CORRETAMENTE E COM TODAS AS 
INFORMAÇÕES 
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ANEXO 02 
 

 PROJETO DE VENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR 
 PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – FNDE 

 

MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS FORMAIS 

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

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 

I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

GRUPO FORMAL 

1. Nome do Proponente 2. CNPJ 

3. Endereço 4. Município/UF 

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

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

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

14. Nº de Associados com DAP 
Física 

15. Nome do representante legal 16. CPF 17. DDD/Fone 

18. Endereço 19. Município/UF 

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

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

4. Endereço 5. DDD/Fone 

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

III - RELAÇÃO DE PRODUTOS 

1. Produto 2. Unidade 3. Quantidade 4. Preço de Aquisição* 5. Cronograma 
de Entrega dos 
produtos       4.1. Unitário 4.2. Total 

              

              

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

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

Local e Data Assinatura do Representante do Grupo Formal Fone/E-mail: 
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MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS INFORMAIS 

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

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 

I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

GRUPO INFORMAL 

1. Nome do Proponente 2. CPF 

3. Endereço 4. Município/UF 5. CEP 

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

8. Organizado por Entidade Articuladora 
( ) Sim ( ) Não 

9.Nome da Entidade 
Articuladora (quando houver) 

10. E-mail/Fone 

II - FORNECEDORES PARTICIPANTES 

1. Nome do 
Agricultor (a) 
Familiar 

  2. CPF   3. DAP 4. Banco 5. Nº Agência 
6. Nº Conta 
Corrente 

                

                

                

                

                

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

1. Nome da Entidade 2. CNPJ 3. Município 

4. Endereço 5. DDD/Fone 

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

III - RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS 

1. Identificação do Agricultor 
(a) Familiar 

2. Produto 3. Unidade 4. Quantidade 
5. Preço de Aquisição* 
/Unidade 

6.Valor Total 

            
Total 
agricultor 

            
Total 
agricultor 

            
Total 
agricultor 

            
Total 
agricultor 

            
Total 
agricultor 

            
Total 
agricultor 

  
Total do 
projeto 

  

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

1. Produto 2. Unidade 3. Quantidade 
4. 
Preço/Unidade 

5. Valor Total por Produto 
6. Cronograma de Entrega dos 
Produtos 

            

            

            

        Total do projeto:   

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

Local e Data: Assinatura do Representante do Grupo Informal 
Fone/E-mail: 
CPF: 

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

      

      

      

 

 

MODELO PROPOSTO PARA OS FORNECEDORES INDIVIDUAIS 

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

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 

I- IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR 

FORNECEDOR (A) INDIVIDUAL 

1. Nome do Proponente 2. CPF 

3. Endereço 4. Município/UF 5.CEP 

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

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

II- Relação dos Produtos 

Produto Unidade Quantidade 
Preço de Aquisição* Cronograma de 

Entrega dos 
produtos Unitário Total 

            

            

            

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

  

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

Nome CNPJ Município 

Endereço Fone 

Nome do Representante Legal CPF 
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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. 

Local e Data: 
Assinatura do Fornecedor 
Individual 

CPF: 
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ANEXO 03 
 

MINUTA DO CONTRATO 
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÃO 

DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
 
 O MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, através de sua Secretaria 

Municipal de Educação, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o 
13.128.814/0010-49, com sede na Rua Padre Manoel Gomes, s/n°, nesta Cidade de 
Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, doravante denominada 
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Secretário, Bruno Henrique Santana 
Rezende, CPF N° 036.168.525-06, R.G nº 2.190.171-6 SSP/SE, doravante denominada 
CONTRATANTE. 

e, 
 
_____________________________ (nome do grupo formal ou informal), com sede à Av. 
_____________, nº ___, em _____________ (município), inscrita no CNPJ sob nº 
________________________, (para grupo formal), doravante denominado (a) 
CONTRATADO, fundamentados nas disposições da Lei n° 11.947/2009, da 
Resolução/CD/FNDE nº 26/2013, alterada pela Resolução nº 04, de 02 de abril de 2015 
e Lei n° 8.666/93, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública Nº 
01/2018/SEMED/NS SOCORRO resolvem celebrar o presente contrato mediante as 
cláusulas que seguem: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: 
 
1.1. É objeto desta contratação aquisição parcelada de gêneros hortifrutigranjeiros da 

agricultura    familiar, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação 
Escolar – PNAE no Município de Nossa Senhora do Socorro, para alunos de educação 
básica pública matriculados no Município, verba FNDE/PNAE, descritos nos itens 
enumerados na Cláusula Terceira, todos de acordo com a Chamada Pública Nº 
01/2018/SEMED/NS SOCORRO, a qual fica fazendo parte integrante do presente 
contrato, independentemente de anexação ou transcrição. 

 
1.2.        A CONTRATADA deverá manter durante a vigência deste ajuste as condições de 

habilitação     de que trata o item 2.3.3 do Edital da Chamada Pública Nº 
01/2018/SEMED/NS SOCORRO; 

 
1.3.              O regime de execução do objeto deste Contrato é de empreitada por Preços Unitários. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: 
 
2.1. O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura 

Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no seu Projeto de Venda de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: 
 
3.1. 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 por ano civil, referente à sua produção, conforme a 
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

 
CLÁUSULA QUARTA: 
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4.1. O CONTRATADO, FORNECEDOR ou a ENTIDADE ARTICULADORA deverá 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 máximo 30 (trinta) dias após a assinatura deste contrato, por meio de ferramenta 
disponibilizada pelo MDA. 

 
CLÁUSULA QUINTA: 
 
5.1. O início para entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após a assinatura 

do presente instrumento, sendo o prazo do fornecimento até o término da quantidade 
adquirida, ou até o dia 31 de dezembro de 2018. 

 
5.1.1. Os gêneros alimentícios, quando contratados, deverão ser entregues em até 10 (dez) 

dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de 
Fornecimento a ser emitida pela Diretoria de Gestão Escolar e Controle Social/ 
Coordenação de Alimentação Escolar, em cada uma das unidades escolares e seus 
anexos, como também nas escolas que venham a ser inauguradas no ano de 2018.   

 
5.1.2    Os gêneros alimentícios serão entregues nas escolas descritas na Ordem de 

Fornecimento, mediante as respectivas guias de entrega em 3 vias, sendo uma via 
para a escola, uma para a contratada e a outra para ser entregue na Secretaria 
Municipal de Educação, junto com as respectivas notas fiscais e certidões.   

 
5.1.2          A Diretoria de Gestão Escolar e Controle Social fará a conferência das notas fiscais 

para verificar se o que consta na nota corresponde ao informado nas guias de entrega 
para, após atestadas, envia-las aos setores responsáveis pelo pagamento das 
mesmas. 

 
CLÁUSULA SEXTA: 
 
6.1. Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de 

Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o CONTRATADO 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. 
Quantidade/ 

Unidade 

7. 
Preço 

Proposto 

8. 
Valor 
Total 

        

        

        

        

        

        

 
CLÁUSULA SÉTIMA: 
 
7.1. No valor mencionado na Cláusula Sexta 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: 
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8.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes 
dotações orçamentárias: 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  

                       48000 – Secretaria Municipal de Educação 
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:  
8361– PNAE – Fundamental 
8364– PNAE – Creche 
8367– PNAE – Pré - Escola 
8372– PNAE – Mais Educação 
8375– PNAE – EJA 
8385– PNAE – AEE 
ELEMENTO DE DESPESA:  
3390.30.00.00 – Material de Consumo 
FONTE DE RECURSOS:  
0193.997– Outras fontes de recursos 
0100.000 – Recursos Próprios 

 
CLÁUSULA NONA: 
 
9.1. O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos no item 5.1.2 da Cláusula 

Quinta, e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu 
pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. 

 
9.1.1. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver 

pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: 
 
10.1. O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento 

do CONTRATADO, deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor 
da parcela vencida, exceto na hipótese dos casos quando não efetivados os repasses 
mensais de recursos do FNDE em tempo hábil.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 
 
11.1. Aos casos de inadimplência do CONTRATANTE proceder-se-á conforme o § 1º, do art. 

20 da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 
 
12.1. O CONTRATADO deverá guardar pelo prazo de 5 (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 DÉCIMA TERCEIRA: 
 
13.1. O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos, 

estabelecido no § 11 do artigo 45 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013 as cópias 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 DÉCIMA QUARTA: 
 
14.1. É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO 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 QUINTA: 
 
15.1. 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; 

 
15.2. Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar 

caracterizada 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 SEXTA: 
 
16.1. 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 SÉTIMA: 
 
17.1. A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato da 

Secretaria Municipal de Educação, da Entidade Executora, do Conselho de 
Alimentação Escolar – CAE, e outras Entidades designadas pelo contratante ou pela 
legislação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: 
 
18.1       O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública nº 01/2018/SEMED/NS 

SOCORRO, pela Resolução CD/FNDE nº 026/2013, alterada pela Resolução CD/FNDE 
nº 04/2015, pela Lei nº 8.666/1993 e pela Lei nº 11.947/2009, em todos os seus termos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: 
 
19.1. Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as 

partes, resguardadas as suas condições essenciais. 
  
CLÁUSULA VIGÉSSIMA: 
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20.1. 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 ou por fax, transmitido pelas partes. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: 
 
21.1. Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por 

carta, consoante os termos da 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 VIGÉSIMA SEGUNDA: 
 
22.1. O presente contrato vigerá da data de sua assinatura até a entrega total dos produtos 

adquiridos, ou até 31 dezembro de 2018. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: 
 
23.1. As parte elegem o Foro da Comarca de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe 

para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato. 
 
23.2. E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três 

vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 
 

Nossa Senhora do Socorro – (SE), XX de XXXXXXX de 2018. 
 

MUNICÍPIO: 
INTERVENIENTE: 
Secretaria Municipal de Educação 
Setor de Merenda Escolar 
BENEFICIÁRIA E EXECUTORA DO CONTRATO 
 

BRUNO HENRIQUE SANTANA REZENDE 
Secretário Interino de Educação 

 
CONTRATADO: 
________________________________________ 
(agricultores, no caso de grupo informal) 
 
TESTEMUNHAS: 

NOME: NOME: 

RG 
CIC/MF 

RG 
CIC/MF 
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