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CHAMAMENTO DE PRODUTORES PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2018 

 
Chamada Pública nº 001/2018, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009, pela Lei Federal nº 8.666/93 e demais alterações introduzidas 
posteriormente e Resolução/CD/FNDE nº 38, de 16/07/2009; Resolução /CD/FNDE Nº 25, de 04/07/2012, Resolução /CD/FNDE Nº 
26, de 17/06/2013 e Resolução Nº 4, de 02/04/2015. 
 

O Município de Nepomuceno, Prefeitura Municipal de Nepomuceno/MG, pessoa jurídica de direito público, com sede à Praça 
Padre José nº 180, Centro, na cidade de Nepomuceno/MG, inscrita no CNPJ sob nº 18.244.350/0001-69, representada neste ato 
pela Prefeita Municipal, a Senhora Luiza Maria Lima Menezes, no uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto 
no art.14, da Lei nº 11.947/2009 e na Resolução FNDE nº 4/2015, através da Secretaria Municipal de Administração, vem realizar 
Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, 
destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, durante o Ano Letivo do Exercício de 2018. Os 
interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a documentação para habilitação e 
Projeto de Venda, na data descrita abaixo: 

 Data da Reunião - 13:00 horas do dia 05 de Março  de 2018, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Nepomuceno, situada na Praça Padre José, n° 180, Centro, nesta cidade de Nepomuceno/MG. 

 Cadastramento dos produtores será realizado a partir do dia 19/02/2018 a 05/03/2018. 
 
 

CLÁUSULA 1 - OBJETO 

1.1 O objeto do presente Edital consiste no CHAMAMENTO DE PRODUTORES PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
A SEREM ADQUIRIDOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, (Escolas Municipais e Creches), diretamente da Agricultura Familiar, 
obedecendo à tabela fornecida pela Secretaria Municipal de Educação, descritos na Cláusula Sétima deste Edital, o qual passa a 
fazer parte integrante, independentemente de transcrição. 

 
 

CLÁUSULA 2 – DA PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO 

2.1 Poderão participar deste chamamento todos os Grupos Formais e Informais da Agricultura Familiar e de Empreendedores 
Familiares Rurais constituídos em Cooperativas e Associações. 
 
2.2 Não poderão participar do presente chamamento os interessados que estejam cumprindo as sanções previstas na Lei 
8.666/93. 

 
 

CLÁUSULA 3 – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01 

3.1 Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua produção agrícola na forma de Fornecedores Individuais, 
Grupos Informais e Grupos Formais, de acordo com o Art. 27 da Resolução FNDE nº 4/2015. 
 
3.2 Deverá conter no ENVELOPE Nº 01, os documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação: 

 
a) Se HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL (não organizado em grupo). 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
 
b) Extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 (Sessenta) dias; 
 
c) Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria, relacionada 
no projeto de venda. 

 
b) Se HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
 
b) Extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 (Sessenta) dias; 
 
c) Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos agricultores familiares 
relacionados no projeto de venda. 

 
c) Se HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL 
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a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 
 
b) Extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 (Sessenta) dias; 
 
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço - FGTS; 
 
d) Cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão competente; 
 
e) Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos agricultores familiares 
relacionados no projeto de venda. 
 
f) Declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento do limite individual 
de venda de seus cooperados/associados. 
 

3.3 Os DOCUMENTOS deverão ser entregues até as 13:00 horas do dia 05/03/2018, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal 
de Nepomuceno, situada na Praça Padre José, n° 180, Centro, nesta cidade de Nepomuceno/MG, sendo que o cadastramento dos 
produtores poderá ser realizado a partir do dia  19/02/2018 a 05/03/2018. 

 
 

CLÁUSULA 4 – PROJETO DE VENDA – ENVELOPE Nº 02 

4.1 No Envelope nº 02 os Fornecedores Individuais, Grupos Informais ou Grupos Formais deverão apresentar o Projeto de Venda 
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar conforme modelo da Resolução FNDE nº 4/2015. 
 
4.2 Apresentação do Laudo de vistoria da Vigilância Sanitária Municipal para os produtos especificados nos itens: 08, 13, 20, 22, 33 
e 34. 
 

4.2.1 Para os produtos que são manuseados, como os itens 08, 13, 20, 22, 33 e 34 tornam-se obrigatória a presença de 
rótulos nas embalagens contendo: identificação do responsável pelo produto (nome razão social e endereço), origem do 
produto, grupo, subgrupo, classe, tipo, peso líquido, data do acondicionamento. 

 
4.3 A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão pública e registrada em ata após o término do 
prazo de apresentação dos projetos. O resultado da seleção será publicado dentro de até 03 dias após o prazo da publicação da 
relação dos proponentes e no prazo de 03 dias o(s) selecionado(s) será(ão) convocado( s) para assinatura do(s) contrato(s). 
 
4.4 O(s) projeto(s) de venda a ser(em) contratado(s) será(ão) selecionado(s) conforme critérios estabelecidos pelo art. 25 da 
Resolução. 
 
4.5 Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar o nome, o CPF e nº da DAP Física de 
cada agricultor familiar fornecedor quando se tratar de Fornecedor Individual ou Grupo Informal, e o CNPJ E DAP jurídica da 
organização produtiva quando se tratar de Grupo Formal. 

 
 

CLÁUSULA 5 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS 

5.1 Para a seleção dos projetos de vendas será considerado a redação da Resolução nº 4 de 2 de abril de 2015, as habilitadas serão 
divididos em: grupo de projetos de fornecedores locais, grupo de projetos do território rural, grupo de projetos do estado, e grupo 
de propostas do País. 
 
5.2 Entre os grupos de projetos serão observadas a seguinte ordem de prioridade para seleção: 

 
I - o grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre os demais grupos; 
 
II - o grupo de projetos de fornecedores do território rural terá prioridade sobre o do estado e do País; 
 
III - o grupo de projetos do estado terá prioridade sobre o do País. 

 
5.3 Em cada grupo de projetos serão observadas 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; 
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III - os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Jurídica) sobre os 
Grupos Informais (agricultores familiares, detentores de Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Física, organizados em 
grupos) e estes sobre os Fornecedores Individuais (detentores de DAP Física). 
 
5.3.1 Caso o Município não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo de projetos de 
fornecedores locais, estas deverão ser complementadas com os projetos dos demais grupos, em acordo com os critérios 
de seleção e priorização citados nos itens 5.1 e 5.2. 
 

5.4 No caso de empate entre grupos formais terão prioridade organizações com maior porcentagem de agricultores familiares 
e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro de sócios, conforme DAP Jurídica. 
 
5.5 Em caso de persistir o empate serão realizados sorteios ou, em havendo consenso entre as partes, poderá optar-se pela 
divisão no fornecimento dos produtos a serem adquiridos entre as organizações finalistas. 
 
 

CLÁUSULA 6 – DO LIMITE PERMITIDO PARA VENDA 

6.1 O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para a alimentação escolar deverá 
respeitar o valor máximo de R$20.000,00 (Vinte mil reais), por DAP/Ano/Entidade Executora, e obedecendo as seguintes regras: 
 

a) Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos individuais firmados deverão 
respeitar o valor máximo de R$20.000,00 (Vinte mil reais), por DAP/Ano/Entidade Executora. 
 
b) Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será o resultado do número de 
agricultores familiares inscritos na DAP jurídica multiplicado pelo limite individual de comercialização, utilizando a 
seguinte fórmula: 
 

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

 
 

CLÁUSULA 7 – DA DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS DOS PRODUTOS E VALOR DE REFERÊNCIA 

7.1 Os gêneros alimentícios a serem adquiridos para alimentação escolar, são estimados, com base nos cardápios elaborados pela 
nutricionista da Secretaria Municipal de Educação, conforme abaixo descrito. 
 
7.2 Conforme exigência legal foi realizada pesquisa de preços de mercado, mas será usado como referência, os preços praticados 
na feira do produtor da Agricultura Familiar, desta localidade, a saber: 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. Valor unitário 
de Referência 

Valor global 
de referência 

01 ABACATE. De primeira qualidade, tamanho médio. Produto 
que deverá ser entregue verde, para o consumo em torno de 
7 dias. Obs.: apresentar grau de maturação que permita o 
transporte e manipulação, mantendo condições adequadas 
de consumo. Embalagem: caixa de madeira. 
 

330 Kg R$ 3,50 R$ 1.155,00 

02 ABÓBORA, TIPO MADURA. Qualidade exigida: 1ª. Peso 
aproximado [UN]:2,5kg. Tamanho e coloração uniformes. 
Consumo imediato e em escala, no decorrer da semana no 
máximo 7 dias antes do vencimento. Características: produto 
selecionado com polpa firme e intacta, sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte, sem rachaduras e partes 
amolecidas, livre de matéria terrosa, larvas e parasitas. 
Embalagem: caixa de madeira. 
 

848 Kg R$ 3,00 R$ 2.544,00 

03 ABOBRINHA. Qualidade exigida: 1ª.  Tamanho e coloração 
uniformes. Consumo imediato e em escala, no decorrer da 
semana no máximo 7 dias antes do vencimento. 
Características: produto selecionado com polpa firme e 
intacta, sem danos físicos oriundos do manuseio e 
transporte, sem rachaduras e partes amolecidas, livre de 
matéria terrosa, larvas e parasitas. Embalagem: caixa de 
madeira. Embalagem: caixa de madeira. 
 

855 Kg R$ 3,75 R$ 3.206,25 

04 ALFACE TIPO CRESPA, LISA OU ROXA. Consumo imediato e 
em escala, no decorrer da semana no máximo 7 dias antes 

1884 Pé R$ 1,50 R$ 2.826,00 



 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
NEPOMUCENO 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 

 

 
 

 4 

do vencimento. Características: folhas firmes sem áreas 
escuras, sem sujidades, livre de matéria terrosa, larvas e 
parasitas ou outros defeitos que possam afetar sua 
aparência e qualidade. Embalagem: caixa de madeira. 
 

05 ALFACE AMERICANA. Consumo imediato e em escala, no 
decorrer da semana no máximo 7 dias antes do vencimento, 
Características: Produto selecionado folhas firmes,sem áreas 
escuras, sem sujidades, livre de matéria terrosa, parasitas e 
larvas,  ou outros defeitos que possam afetar sua aparência e 
qualidade. Embalagem: caixa de madeira. 
 

848 Pé R$ 2,00 R$ 1.696,00 

06 ALHO COMUM. Com características cultivar bem definidas, 
bem desenvolvido, inteiro, sadio, isento de substancias 
nocivas a saúde. Não apresentar bulbos com mofo, brotos, 
danos mecânicos ou danos por pragas ou doenças; bulbos 
abertos e chochos (amolecidos). Embalagem: réstias ou 
sacos de polipropileno. Se for descascado, deverá apresentar 
embalagem com identificação do responsável pelo produto 
(nome, razão social e endereço), origem do produto, grupo, 
subgrupo, tipo, peso, data do acondicionamento (descrições 
do rótulo). 
 

50 Kg R$ 20,00 R$ 1.000,00 

07 ALHO PORÓ. Maço de aproximadamente 240g, com 4 bulbos 
médios, características da cultivar bem definidas, bem 
desenvolvido, inteiro, sadio, isento de substâncias nocivas à 
saúde. Embalagem: Maços. 
 

120 Maço R$ 3,00 R$ 360,00 

08 AMENDOIM. Cru, sem casca, grãos íntegros e inteiros, 
isentos de umidade, bolores e estragos na polpa devido a 
presença de insetos, qualidade de padrão comercial. 
Embalagem plástica de 1 kg, com rótulo (data de envase, 
validade, nome do produtor ou endereço). Produzido por 
agroindústria familiar autorizada e inspecionada pelo Serviço 
de Vigilância Sanitária. 
 

36 Kg R$ 10,00 R$ 360,00 

09 BANANA PRATA, OU NANICA. Qualidade exigida: 1ª. Peso 
aproximado: 110g. Tamanho e coloração uniformes de 
acordo com variedade. Consumo imediato e em escala, no 
decorrer da semana, no prazo máximo de cinco dias. 
Características: produto selecionado com polpa firme e 
intacta, devendo ser maduro e entre maduro, sem danos 
físicos oriundos de manuseio e transporte; livre de matéria 
terrosa, parasitas e larvas. Embalagem: caixa de madeira. 
 

2180 Kg R$ 4,00 R$ 8.720,00 

10 BATATA, TIPO DOCE. Tamanho e coloração uniformes, 
consumo imediato e em escala, no decorrer da semana, no 
máximo 7 dias antes do vencimento. Características: 
Produtos selecionados, consistentes ao toque, isentam de 
partes amassadas ou batidas, esverdeadas, livre de matéria 
terrosa, larvas, parasitas e bolores. Embalagem não 
retornável de até 20 quilos. 
 

622 Kg R$ 4,00 R$ 2.488,00 

11 BETERRABA. Presença de folhas, consumo imediato e em 
escala, no decorrer da semana, no máximo 7 dias antes do 
vencimento, Características: Produto selecionado, 
consistente ao toque, isento de partes amassadas ou 
batidas, livre de matéria terrosa, parasitas larvas e bolores. 
Embalagem: caixa de madeira ou em saco de ráfia de até 20 
quilos. 
 

640 Kg R$ 3,50 R$ 2.240,00 

12 BROCÓLIS, TIPO RAMOSO OU JAPONÊS. Maço ou molho de 
peso aproximado [MC]: 833g. Folhas íntegras, livre de 
matéria terrosa, parasitas e larvas, com grau máximo de 
desenvolvimento, qualidade de padrão comercial. 

950 Molho R$ 3,25 R$ 3.087,50 



 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
NEPOMUCENO 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 

 

 
 

 5 

Embalagem: caixa de madeira. 
 

13 CAFÉ BENEFICIADO, TORRADO E MOÍDO. Bebida padrão, 
cor, cheiro e sabor característicos, livre de impurezas (palha, 
pedra, outras sementes estranhas ao seu processamento), 
com comprovação de que o produto é oriundo da agricultura 
familiar e inspecionado pela Vigilância Sanitária municipal. 
Embalagem plástica de 500g a 1 kg e rótulo 
 

423 Kg R$ 13,00 R$ 5.499,00 

14 CEBOLA. Casca íntegra, sem partes amolecidas ou brotos, 
livre de matéria terrosa, parasitas e larvas, com grau máximo 
de desenvolvimento, qualidade de padrão comercial. 
Embalagem: caixa de madeira. 
 

200 Kg R$ 3,25 R$ 650,00 

15 CENOURA. Consumo imediato e em escala, no decorrer da 
semana, no máximo 7 dias antes do vencimento. 
Características: Produto selecionado, consistente ao toque, 
isento de partes amassadas ou batidas, sem rachaduras, livre 
de matéria terrosa, parasitas e larvas. Embalagem: caixa de 
madeira. 
 

554 Kg R$ 3,25 R$ 1.800,50 

16 CHEIRO VERDE. Cebolinha/Salsinha folhas verdes e íntegras, 
limpas, livre de matéria terrosa, parasitas e larvas. Peso 
aproximado [MC]: 120g a 200g. 
 

329 Maço R$ 1,50 R$ 493,50 

17 CHUCHU. Íntegros, firmes, sem rachaduras e partes 
amolecidas ou brotos, livre de matéria terrosa, parasitas e 
larvas, com grau máximo de desenvolvimento, qualidade de 
padrão comercial. Embalagem: caixa de madeira. 
 

620 Kg R$ 3,00 R$ 1.860,00 

18 COUVE. Tipo comum ou manteiga. Tamanho e coloração 
uniformes, produto selecionado fresco, com folhas viçosas, 
firmes e sem áreas escuras, tamanho típico da variedade, 
sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua 
aparência. Peso aproximado [MC]: 300g. Embalagem: caixa 
de madeira. 
 

944 Molho R$ 2,00 R$ 1.888,00 

19 COUVE-FLOR. Tipo extra, talos firmes, buquê sem espaços, 
sem manchas e parasitas, com folhas externas preservadas, 
livre de matéria terrosa, qualidade de padrão comercial. 
Embalagem: caixa de madeira. 
 

632 Unid. R$ 3,50 R$ 2.212,00 

20 DOCE CASEIRO DE BATATA DOCE, AMENDOIM OU DOCE DE 
FRUTAS. Sem Conservantes. Cor, sabor e odor próprios de 
cada produto, livre de bolores, insetos. Embalagem unitária 
de 22 a 26g, em bandejas plásticas resistente, com rótulo, 
data de fabricação, data de validade. Produzido por 
agroindústria familiar autorizada e inspecionada pelo Serviço 
de Vigilância Sanitária. 
 

80 Kg R$ 13,00 R$ 1.040,00 

21 FEIJÃO CARIOCA. Safra nova. Grãos inteiros e sãos, isentos 
de outros tipos de feijão, de material terroso e sujidades. 
Embalagem plástica resistente, 1 kg e rotulada. 
 

800 Kg R$ 4,75 R$ 3.800,00 

22 FUBÁ DE MILHO. Cor, odor, textura e sabor característicos. 
Embalagem resistente de 1 kg, rotulada. Produzido por 
agroindústria familiar autorizada e inspecionada pela 
Vigilância Sanitária. 
 

120 Kg R$ 3,00 R$ 360,00 

23 INHAME. Firme, coloração uniforme, fresco e com casca 
inteira, isento de umidade, firme e compacta, aspectos 
próprios da espécie, isento de enfermidades, parasitas, 
fungos e larvas, material terroso e sujidades, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de 
colheita recente. Qualidade de padrão comercial. 

684 Kg R$ 4,25 R$ 2.907,00 
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Embalagem: caixa de madeira. 
 

24 LARANJA. Doce, suculenta, qualidade exigida: 1ª. Peso 
aproximado: 120g.   Consumo imediato e em escala, no 
decorrer da semana no máximo 7 dias antes do vencimento. 
Produto selecionado com polpa firme e intacta, devendo ser 
maduro e entre maduro, sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte, isenta de enfermidades, parasitas e 
larvas, material terroso e sujidades.  Embalagem retornável 
de até 20 quilos. 
 

3211 Kg R$ 3,00 R$ 9.633,00 

25 LIMÃO TAITI, SICILIANO OU GALEGO. Fruto suculento, com 
aspecto, cor cheiro e sabor próprio, com polpa firme e 
intacta, devendo ser bem desenvolvido, isenta de 
enfermidades, parasitas, bolores e larvas, material terroso e 
sujidades, qualidade de padrão comercial. Embalagem não 
retornável de 2,0 quilos. 
 

300 Kg R$ 4,00 R$ 1.200,00 

26 MANDIOCA DO TIPO BRANCA OU AMARELA. Fresca e com 
casca inteira, não fibrosa, isenta de umidade, raízes 
medianas, firme e compacta, sabor e cor próprios da 
espécie, isenta de enfermidades, parasitas, fungos e larvas, 
material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente. 
Qualidade de padrão comercial. Embalagem: caixa de 
madeira. 
 

465 Kg R$ 3,25 R$ 1.511,25 

27 MILHO VERDE. Espiga, grãos íntegros, amarelos e inteiros, 
espigas com um bom grau de desenvolvimento, isento de 
insetos e parasitas, Embalagem: em caixa de madeira ou 
sacos de ráfia 
 

3000 Kg R$ 0,55 R$ 1.650,00 

28 MILHO PIPOCA. Grãos íntegros, livre de sujidades, insetos, 
parasitas. Produto com padrão comercial. Embalagem 
plástica de 1 kg e rotulada. 
 

30 Kg R$ 6,00 R$ 180,00 

29 REPOLHO. Tipo comum ou roxo, consumo imediato e em 
escala, no decorrer da semana no máximo 7 dias antes do 
vencimento. Produto selecionado com folhas íntegras, com 
folhas externas preservadas, livres de matéria terrosa e 
parasita, consistente ao toque e isento de partes amassadas 
ou batidas. Embalagem: caixa de madeira.   
 

440 Kg R$ 3,00 R$ 1.320,00 

30 MEXERICA DO TIPO COMUM OU POKAN. Peso aproximado: 
200g. Tamanho e coloração uniformes, consumo imediato e 
em escala, no decorrer da semana no máximo 7 dias antes 
do vencimento. Características: Produto selecionado com 
polpa firme e intacta, devendo ser maduro e entre maduro, 
sem danos físicos oriundos de manuseio e transporte, isento 
de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e 
sujidades.  
 

6990 Unid. R$ 0,55 R$ 3.844,50 

31 ESPINAFRE. Com maço de, mais ou menos, 8 a 10 ramos. 
Peso aproximado [MC]: 300g. Folhas firmes, tenras, íntegras. 
 

108 Maço R$ 2,20 R$ 237,60 

32 TOMATE. Tamanho e coloração uniformes, consumo 
imediato e em escala, no decorrer da semana, no máximo 7 
dias antes do vencimento. Características: Produto 
selecionado, consistente ao toque e isento de partes 
amassadas ou batidas, manchas, machucaduras, bolores, 
sujidades, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar 
sua aparência ou qualidade. Qualidade de padrão comercial. 
Embalagem: caixa de madeira.  

690 Kg R$ 4,00 R$ 2.760,00 

33 PÃO CASEIRO. De trigo comum, ou de cenoura. Peso 
aproximado [UN]: 80g. Produzido artesanalmente. 

1500 Kg R$ 10,00 R$ 15.000,00 
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Ingredientes: trigo, leite, ovos, óleo, açúcar, fermento e sal. 
Massa caseira fresca, com aspecto macio, cor, cheiro e sabor 
característico. Embalagens plásticas com rótulo informando 
data de fabricação, validade, conservação e nome do 
fabricante. Produto produzido por agroindústria familiar e 
inspecionado pela Vigilância Sanitária. 
 

34 BOLACHA CASEIRA DE “NATA” E “QUEBRA-QUEBRA”. 
Bolachas inteiras. Ausente de partes esfareladas. Não podem 
estar com aspectos “murchos”, em rígidas demais. Massa 
caseira fresca. Embalagens individuais de 1 kg. Embalagens 
plásticas com rótulo informando data de fabricação, 
validade, conservação e nome do fabricante. Produto 
produzido por agroindústria familiar e inspecionado pela 
Vigilância Sanitária. 
 

960 Kg R$ 15,00 R$ 14.400,00 

 
OBSERVAÇÃO: Para os produtos que são manuseados, como os itens 08, 13, 20, 22, 33 e 34 tornam-se obrigatória a presença de 
rótulos nas embalagens contendo: identificação do responsável pelo produto (nome razão social e endereço), origem do produto, 
grupo, subgrupo, classe, tipo, peso líquido, data do acondicionamento 
 
7.3 O valor global estimado dos produtos licitado é de R$ 103.929,10 (Cento e três mil novecentos e vinte e nove reais e dez 
centavos) conforme estimativa de preços, anexo ao processo. 

 
 

CLÁUSULA 8 – DAS ENTREGAS DOS PRODUTOS 

8.1 Os gêneros alimentícios deverão ser entregues na nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Centros Municipais de 
Educação Infantil (CMEI’s), Creches Filantrópicas, APAE, Projeto Conquistando o Esporte e Secretaria Municipal de Educação, 
situada na Rua Osório Ribeiro, nº 199, no bairro Enseada, no horário entre 07 e 09:30h, impreterivelmente, ou seja nos locais 
descritos no “Cronograma de entrega”, sendo entregue parceladamente, conforme necessidade,  de acordo com o calendário 
escolar e cardápio elaborado pela nutricionista. 
 
8.2 As entregas serão fiscalizadas por um representante da Secretaria Municipal de Educação, conforme os termos do Art.67, da 
Lei 8666/1993, sendo registradas todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada ao 
Grupo Participante, objetivando imediata correção das irregularidades apontadas. As decisões e providências que ultrapassem o 
limite de competência da fiscalização deverão ser solicitadas aos seus superiores para a adoção de medidas cabíveis. 
 
8.3 As entregas serão realizadas até 21 de dezembro de 2018, iniciando-se com a assinatura do Termo Contratual. 
 
8.4 A fiscalização terá que atestar a execução dos serviços, sem o que não serão realizados quaisquer pagamentos. 
 
8.5 O responsável pela fiscalização não terá qualquer poder para eximir a CONTRATADA de qualquer obrigação prevista no(s) 
Contrato(s). 
 
8.6 Caso as entregas/produtos não tenham sido realizadas/entregues satisfatoriamente, a contratada deverá refazê-la, sem que 
isso represente ônus para a contratante 
 
8.7 A contratada é obrigada a substituir, em um prazo de 24 (Vinte e quatro) horas, às suas expensas, produtos em que se 
verificarem irregularidades organolépticas, físico-químicas, de temperatura de transporte, embalagem, acondicionamento, etc. A 
retirada dos produtos irregulares e sua substituição, bem como o transporte dos mesmos, ocorrerão por conta da contratada, in 
loco. A administração não disponibilizará veículo para esse fim. 
 
8.8 É expressamente proibido o uso de embalagens recicladas de ração de animais e de produtos químicos (fertilizantes), dentre 
outras capazes de transmitir odores para os alimentos. 
 
8.9 A entrega dos produtos deverá ser Parcelada: 
 

-Produtos Perecíveis: Entrega semanal de acordo com cronograma elaborado pela SME; 
 
-Produtos Semi-perecíveis: (Doce, Café Beneficiado, Feijão): Entrega Mensal , mediante necessidade e solicitação feita 
pelo Departamento de Alimentação da SME; 
 
-Produtos de panificação: Bolacha e Pão Caseiro: Entrega será semanal conforme cronograma feito pelo Departamento 
de Alimentação Escolar da SME; 
 
Bolacha Caseira: Creches Filantrópicas: quantitativo varia de 2,0 a 4,0kg/semana; 
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Proinfância Dona Bida e Proinfância Dona Janice: cerca de 9 kg/semana; 
 
Pão Caseiro: Proinfância Dona Bida e Proinfância Dona Janice: 8kg/semana (100 und/semana); 
 
APAE: 8kg /semana (100 und/semana) 

 
 

CLÁUSULA 9 – DA CONTRATAÇÃO 

9.1 A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato de Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar que estabelecerá com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas 
em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da chamada 
pública e da proposta a que se vinculam, bem como do Capítulo III - Dos Contratos, da Lei 8.666/1993, conforme minuta de 
contrato anexa. 

 
 

CLÁUSULA 10 – DOS PREÇOS 

10.1 O preço da compra dos gêneros alimentícios será o de menor preço apresentado pelos proponentes cadastrados 
considerando os preços de referência praticados no mercado local, ou seja, pelos preços pagos aos Agricultores Familiares 
praticados na feira do produtor da agricultura familiar do Município. 
 
10.2 Na definição dos preços dos gêneros alimentícios são considerados todas as despesas exigidas, tais como: transporte, fretes, 
embalagens, encargos, dentre outros necessários a perfeita execução do contrato a ser firmado. 

 
 

CLÁUSULA 11 – DO PAGAMENTO 

11.1 Os pagamentos serão efetuados mensalmente, após entregas efetuadas e conferidas pela nutricionista e auxiliares de 
serviços educacionais 
 
11.2 Para que o pagamento seja efetuado, a CONTRATADA deverá protocolar quinzenalmente a(s) notas fisca(is)/faturas e os 
TERMOS DE RECEBIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR na Secretaria Municipal de Educação. 
 
11.3 Na emissão da(s) notas Fisca(is)/fatura(s), a cooperativa, associação ou agricultor familiar deverá descrever os produtos com 
nome específico de cada um , obrigatoriamente em conformidade com a descrição contida no contrato da Chamada Pública. 

 
 

CLÁUSULA 12 – DAS AMOSTRAS 

12.1 Serão solicitadas amostras, apenas no decorrer da vigência do Contrato (ou Chamada Pública), para averiguar qualidade 
sensorial (aspecto, coloração, odor, presença de resíduos ou matérias estranhas) ou conforme conveniência da Entidade 
Executora e, caso houver alguma irregularidade ou desacordo que impossibilite o consumo do alimento. Poderá ser solicitado 
também o teste laboratorial. A amostragem do café deverá ser realizada coletando-se o café torrado em grão. 
 
12.2 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 atender a Resolução 
n.26, FNDE, de 17 de junho de 2013 (art.24, parágrafo 1 e 2 ; art. 33, parágrafos 1, 4 e 5 ficando a Entidade dispensada de cumprir 
o percentual de 30% dos gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar, quando os respectivos produtos não atenderem às 
condições sanitárias previstas nesta mesma Resolução. 

 
 

CLÁUSULA 13 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1 A Dotação Orçamentária destinada a acobertar a despesa desta aquisição correrá por conta de dotações vigentes para o 
exercício de 2018: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Conta 12.361.1261.2.161: Manutenção Atividades Alimentação 
Escolar Ens. Fundamental. 3.3.90.30.00.00.00.00.0100: Material de Consumo; 3.3.90.30.00.00.00.00.0144: Material de Consumo; 
3.3.90.30.00.00.00.00.0147: Material de Consumo. Conta 12.365.1265.2.162: Manutenção Atividades Alimentação Escolar Ens. 
Infantil. 3.3.90.30.00.00.00.00.0100: Material de Consumo; 3.3.90.30.00.00.00.00.0144: Material de Consumo; 
3.3.90.30.00.00.00.00.0147: Material de Consumo. 
 

 

CLÁUSULA 14 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 A presente chamada Pública poderá ser obtida nos seguintes locais: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Nepomuceno, sito a Praça Padre José nº 180, Centro, no horário de 08:00 às 11:30 e de 12:30 às 17:00 horas de segunda a sexta 
feira, na Secretaria Municipal de Educação sito à Rua Osório Ribeiro, nº 199, no bairro Enseada, na cidade de Nepomuceno, no 
horário de 7:00 as 14:00 horas de segunda a sexta feira.  
 

javascript:LinkTexto('LEI','00008666','000','1993','NI','','','')
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14.2. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação sanitária (federal, estadual ou municipal) específica para 
os alimentos de origem animal e vegetal. 
 
14.3 Mais informações no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Nepomuceno, estabelecida à Praça 
Padre José, nº 180, Centro, na cidade de Nepomuceno/MG, pelos telefones (35) 3861-3706, (35) 3861-3802, no horário de 7:00 as 
14:00 de segunda a sexta feira. 
  

 
Nepomuceno/MG, 01 de Fevereiro de 2018 

 
 
 

Pedro Rodrigues 
Secretário Municipal de Administração 

Entidade Executora 
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ANEXO 

MODELO DE PROJETO DE VENDA 

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 de Chamada Pública nº 001/2018. 

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 de Chamada Pública nº 001/2018. 

IV - TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO 
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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 
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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 
de Chamada Pública nº 
001/2018. 

  

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

Nome CNPJ Município 

Endereço Fone 

Nome do Representante Legal CPF 

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

Local e Data: 
Assinatura do Fornecedor 
Individual 

CPF: 
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2018 

 
 
 
CONTRATO Nº  DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIRETAMENTE DA 
AGRICULTURA FAMILIAR, GRUPO FORMAL E INFORMAL, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, QUE ENTRE SI FAZEM O 
MUNICÍPIO DE NEPOMUCENO, PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO, E ___________, 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES 

1.1 Pelo presente instrumento de contrato que entre si fazem, por um lado, o Município de Nepomuceno – Prefeitura Municipal, 
estabelecida à Praça Padre José, nº 180, Nepomuceno/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 18.244.350/0001-69, neste ato representada 
pela Prefeita Sra. Luiza Maria Lima Menezes, brasileira, solteira, residente e domiciliado à Rua João Barbosa de Oliveira, nº 81, no 
bairro Centro, na cidade de Nepomuceno/MG, portadora do RG nº MG-2.063.050 SSP/MG e CPF nº 396.600.526-34, de um lado, 
doravante chamado simplesmente CONTRATANTE e, por outro (Nome do grupo formal ou informal), com sede à Rua.......nº 
.................em (Município) inscrita no CNPJ sob o nº ......... (para o grupo formal) ou nome do Agricultor Familiar Sr. (...), 
(nacionalidade), (estado civil), (profissão), residente e domiciliado à (endereço), (bairro), (cidade), (estado), portador do CPF nº 
(...), RG nº (...), DAP nº (.....) doravante denominada simplesmente CONTRATADA, é celebrado um contrato de aquisição de 
gêneros alimentícios para compor a alimentação escolar, com integral observância nas disposições da Lei nº 11.947/2009 e da Lei 
nº 8.666/93, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 001/2018 resolvem celebrar o presente contrato mediante as 
cláusulas que seguem: 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1 O objeto desta contratação consiste na aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, durante o Ano Letivo do Exercício de 
2018, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a Chamada Pública nº 001/2018, através da Dispensa 
de Licitação nº 001/2018, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou 
transcrição, conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste 
instrumento, em que o CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao 
CONTRATANTE conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato. 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LIMITE DE VENDAS 

3.1 O limite individual de venda de gêneros alimentícios do 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 – DA DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS DOS PRODUTOS 

4.1 Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ _____________ (_______________________). 

 
a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e das Notas Fiscais de 
Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante anexo deste Contrato. 
 
b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do preço já devem estar 
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. 
 

 Produto Unidade Quantidade 
Periodicidade de 

Entrega 
Preço de Aquisição 

        

Preço Unitário 

(divulgado na 

chamada pública) 

Preço Total 

            

javascript:LinkTexto('LEI','00011947','000','2009','NI','','','')
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Valor Total do Contrato   

  

CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

5.1 O fornecimento do objeto descrito na Cláusula Segunda terá entrega parcelada, conforme conveniência, de acordo com o 
calendário escolar de acordo com o Cronograma de entrega, vigorando até o término da quantidade adquirida, ou até 
30/12/2018. 
 
5.2 A Administração reserva-se, a seu exclusivo critério, o direito de devolver o produto que não estiver de acordo com o pedido, 
com data de validade vencida ou próxima ao vencimento, e/ou impróprias para o uso a que se destinam. 

 
5.2.1 A Contratada deverá substituir dentro do prazo de 24 (Vinte e quatro) horas e às suas expensas, os produtos 
entregues em desacordo, ou quando forem verificadas irregularidades organolépticas, físico-químicas, de temperatura de 
transporte, embalagem, acondicionamento dentre outros. 
 
5.2.2 A retirada dos produtos irregulares, sua substituição, bem como o transporte dos mesmos correrão por conta e 
responsabilidade da Contratada in loco, não cabendo ao Município a disponibilização de veículo e nem de pessoal para 
carregamento dos produtos. 

 
5.3 É expressamente proibido o uso de embalagens recicladas de ração de animais e de produtos químicos (fertilizantes), dentre 
outras capazes de transmitir odores para os alimentos. 
 
5.4 A entrega dos produtos deverá ser feita nos locais, dias e quantidades descritos no Cronograma de Entrega fornecido pela 
Nutricionista da Secretaria Municipal de Educação. 
 
5.5 O recebimento dos produtos será fiscalizado e supervisionado por servidor designado pela Secretaria Municipal de Educação, 
ou seja, pela nutricionista, sendo que o recebimento dos produtos dar-se-á mediante apresentação das Notas Fiscais de Venda 
pela pessoa responsável pela venda do produto, no ato da entrega dos mesmos. 
 
 

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

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 de R$ __ (.....), correspondente à quantidade aplicada ao valor unitário 
descrito na Cláusula Segunda. 
 
6.2 Ao valor descrito no Item 4.1 estão incluídos as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como encargos 
discais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações 
decorrentes do presente contrato. 
 
6.3 Os pagamentos serão efetuados em até 05 (Cinco) dias do mês subseqüente correspondente às entregas do mês anterior. 
 
6.4 Os preços constituirão, a qualquer título a única e completa remuneração pela adequada e perfeita execução do fornecimento 
e pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato. 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE 

7.1 São obrigações da CONTRATADA: 
 

a) As associações e/ou cooperativas e agricultores familiares que aderirem a este processo deverão declarar 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 aplicáveis, previstas em lei. 
 
b) As cooperativas e Associações fornecedoras deverão confirmar, em até 48 (Quarenta e oito) horas, o recebimento do 
pedido mensal formulado pela nutricionista  da Secretaria de Educação. 
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c) Em caso de desastres e/ou agravos da natureza, que afetem as entregas dos produtos, sem a possibilidade de 
comunicação via correio eletrônico, a CONTRATADA deverá comunicar imediatamente, por meio de contato telefônico,e 
proceder ao registro da ocorrência , assim que possível ao Departamento de Alimentação e Nutrição Escolar na Secretaria 
Municipal de Educação. 
 
d) Entregar os gêneros alimentícios, nos horários entre 07:00 e 09:30h, nos endereços constantes no Cronograma de 
entregas apresentado pela nutricionista, aos participantes agricultores individuais e/ou associações de agricultores. 
 
e) Solicitar ao Departamento de Alimentação e Nutrição Escolar o COMPROVANTE DE RECEBIMENTO E A PLANILHA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, para comporem o processo de pagamento. 
 
f) O produto que apresentar qualquer impropriedade ou não conformidade com a descrição no COMPROVANTE DE 
RECEBIMENTO, terá seu recebimento recusado e o Departamento de Alimentação e Nutrição Escolar da Secretaria 
Municipal de Educação, deverá ser comunicado imediatamente. 
 
g) Deverá assumir total responsabilidade pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na inexecução total ou parcial injustificada do contrato. 
 
h) Fornecer a CONTRATANTE o produto requisitado, nas quantidades especificadas na proposta comercial e descrito na 
“Ordem de Compra”, nos locais indicados no Cronograma de Entrega apresentado pela Secretaria Municipal de Educação, 
mantendo a qualidade e estoque dos produtos durante a efetivação do contrato para atender a CONTRATANTE 
imediatamente quando solicitado. 
 
i) Fornecer o produto a ela contratada, vedada a transferência ou subcontratação do mesmo. 
 
d) A CONTRATADA Fornecedor deverá guardar pelo prazo de cinco anos, cópia das Notas Fiscais de Venda, dos 
produtores participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para Alimentação Escolar, 
estando à disposição para comprovação se necessário.  

 
7.2 São obrigações da CONTRATANTE: 
 

a) Acompanhar direta ou indiretamente a qualidade dos gêneros alimentícios, verificando o atendimento às 
especificações descritas no edital. Cada unidade de ensino disponibilizará responsável pelo recebimento dos gêneros, 
sendo (01) servidor e (01) merendeira. 
 
b) O pagamento dos produtos efetivamente entregues e aceitos pelas Unidades de Ensino, será efetuado mensalmente 
após entregas, a contar da data do protocolo do processo de pagamento emitido pelo Departamento de Alimentação e 
Nutrição Escolar da Secretaria de Educação, por solicitação do CONTRATADO. 
 
c) Caberá a fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento dos contratos, em especial quanto à qualidade e 
quantidade dos gêneros alimentícios fornecidos, fazendo cumprir a lei e as disposições do Edital de Chamada Pública. 
 
e) Em cada uma das Unidades de Ensino atendidas pelo contrato, haverá um servidor (preferencialmente profissional 
efetivo) que compõe a equipe técnico-pedagógica(pedagogo ou coordenador do turno) ou pelo próprio diretor  da 
unidade de ensino, ou na ausência destes por profissional efetivo previamente credenciado pelo diretor para realizar o 
acompanhamento, controle e registro  dos gêneros a serem recebidos em parceria com as merendeiras. 
 
f) Para efeito de fiscalização compartilhada, a CONTRATANTE exercerá tal função, por meio dos responsáveis pelo 
recebimento dos gêneros nas Unidades de Ensino, que, procederão a contagem e a verificação das características 
organolépticas (cor,odor, sabor,textura). Assim como as condições higiênico-sanitárias dos gêneros alimentícios no 
momento da entrega. Condições estas indispensáveis para o atesto no COMPROVANTE DE RECEBIMENTO. 
 
g) A equipe do Departamento de Alimentação e Nutrição Escolar, por meio do fiscal do contrato, ou outro servidor, em 
qualquer tempo, poderá realizar visita técnica ao fornecedor para inspeção do local de armazenamento e dos produtos a 
serem entregues e pelo fornecedor, verificando as condições de atendimento à proposta. 
 
h) As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta registrada, correio 
eletrônico, telefone, com a devida confirmação de recebimento e/ou leitura. 
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i) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, após a apresentação da Nota Fiscal referente aos fornecimentos, devidamente 
atestados pelo órgão competente, em conformidade com as autorizações expedidas pelo Departamento de Compras e 
em conformidade com o Cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educação. 
 
b) Fiscalizar a execução do contrato através da nutricionista responsável pela Secretaria Municipal de Educação. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 

8.1 Em caso de descumprimento das obrigações contraídas neste instrumento, a CONTRATADA, ficará sujeita às penalidades 
previstas no Inciso IV, Artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93 e alterações a critério da autoridade competente. 
 
8.2 Em caso de inadimplemento contratual e ou pela inexecução total ou parcial do contrato, a contratada pagará uma multa de 
10% (Dez por cento) sobre o valor do contrato e multa de 0,1% (Zero vírgulas um por cento) por dia excedente sobre o valor 
adjudicado, no caso de atraso injustificado do CONTRATANTE na entrega do produto. 
 
8.3 Os casos de inadimplência da CONTRATANTE, proceder-se-á conforme § 1º do Art. 20 da Lei nº 11.947/2009 e demais 
legislações relacionadas. 
 
8.4 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. 

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

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

9.1 O contrato celebrado com base nesta Licitação poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as conseqüências 
previstas nos Artigos 77 a 80 e 86 a 88 da Lei 8.666/93. 
 
9.2 A ocorrência de motivos imprevistos, impeditivos e ou de força maior, a critério exclusivo da CONTRATANTE. 
 
9.3 Se a CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o objeto do presente contrato sem a prévia e expressa autorização do 
Município. 
 
9.4 Rescindido o contrato a CONTRATADA terá retido todo o crédito decorrente do contrato, até apuração final do valor a ela 
devido. 
 
9.5 Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio 
econômico–financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas. 
 
9.6 Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardado as suas condições 
essenciais. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL 

10.1 A CONTRATADA responsabilizará, civil e criminalmente, por quaisquer danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, em 
decorrência de sua culpa ou dolo, na execução do contrato, não reduzindo esta responsabilidade à fiscalização. 
 
10.2 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 PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 

11.1 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. 
 
11.2 O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo 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. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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12.1. A Dotação Orçamentária destinada a acobertar a despesa desta aquisição correrá por conta de dotações vigentes para o 
exercício de 2018: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Conta 12.361.1261.2.161: Manutenção Atividades Alimentação 
Escolar Ens. Fundamental. 3.3.90.30.00.00.00.00.0100: Material de Consumo; 3.3.90.30.00.00.00.00.0144: Material de Consumo; 
3.3.90.30.00.00.00.00.0147: Material de Consumo. Conta 12.365.1265.2.162: Manutenção Atividades Alimentação Escolar Ens. 
Infantil. 3.3.90.30.00.00.00.00.0100: Material de Consumo; 3.3.90.30.00.00.00.00.0144: Material de Consumo; 
3.3.90.30.00.00.00.00.0147: Material de Consumo. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REGIME LEGAL 

13.1 O presente contrato rege-se através da Lei 8.666/93, pelas Resoluções CD/FNDE 26, de 17/06/2013, pelo edital de Chamada 
Pública nº 001/2018, Dispensa de Licitação nº 001/2018, pela Lei 11.947 de 16 de junho de 2009 e o dispositivo que regulamenta 
todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

14.1 As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Nepomuceno, em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente contrato. 
 
E por estarem as partes justas e contratadas, lavra-se o presente contrato em 04 (Quatro) vias de igual teor e para a mesma 
finalidade, que após lido e achado conforme, vai pelas partes assinado em presença das testemunhas abaixo. 
 

 
Nepomuceno, __ de ______ de 2018. 

 
 
CONTRATANTE                                                                                          CONTRATADA 
 
 
Testemunhas: 
1) __________________                              2) _________________  
CPF Nº:        CPF Nº: 
 


