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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2018 

Processo Administrativo de Compras/Contratação 011/2018 
Dispensa de Licitação: 007/2018 
Chamada Pública nº. 001/2018 
Legislação Aplicável: Lei nº. 8.666/93 alterada pela Lei nº. 8.883/94 e Lei 9.648/98 
e Lei nº. 11.947 de 16 de junho de 2009, Resolução nº. 38 do FNDE, de 16/07/2009,  
Data e Hora para Início: 16 de fevereiro de 2018 de 13h00min as 16h00min 
Telefone para Contato: Tel./fax  (33) 3296 1265. 
Local: Rua Padre Sady Rabelo, nº. 121, Centro, Sardoá - MG. 
 
1.  PREÂMBULO: 
 
1.1. O Município de Sardoá - MG, através da Comissão Permanente de Licitações, 
torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar na Sede da 
Prefeitura, situada à Rua Padre Sady Rabelo, nº. 121, Centro, Sardoá - MG, na Sala 
da Comissão Permanente de Licitações, Chamada Pública para aquisição de 
gêneros alimentícios, oriundos da agricultura familiar. 
1.2. Os interessados deverão apresentar a documentação para habilitação e 
proposta de preço, até o dia 16 de fevereiro de 2018, de 13h00min as 16h00min, 
na sala da CPL no endereço acima mencionado.  
 
2. OBJETO: O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição exclusiva de 
gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural ou suas organizações que serão destinados ao fornecimento de alimentação 
nas Instituições Educacionais de Educação Básica da Rede Pública de Ensino do 
Município, por conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, 
conforme Lei nº. 11.947/09 de 16 de junho de 2009 e Resolução nº. 38 do FNDE, de 
16 de julho 2009 e Resolução FNDE n.º 04/2015, conforme especificações do anexo 
II e Anexo VI desta chamada pública. 
 
3. DATA, LOCAL E HORA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 
 
3.1. Até o dia, hora, e local mencionados no preâmbulo deste Edital, os interessados 
entregarão dois envelopes distintos, sendo um de documentação – Habilitação e 
outro de Proposta de Preços, conforme segue abaixo: 
 

Envelope nº 01: 
DOCUMENTAÇÃO 

Proponente: ____________________ 
À Prefeitura Municipal de Sardoá – MG 

Rua Padre Sady Rabelo, nº 121, Centro, Sardoá – MG 
CEP: 39.728-000 

Sala da CPL 
Chamada Pública nº 001/2018 
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Envelope nº 02: 
PROPOSTA 

Proponente: ____________________ 
À Prefeitura Municipal de Sardoá – MG 

Rua Padre Sady Rabelo, nº 121, Centro, Sardoá – MG 
CEP: 39.728-000 

Sala da CPL 
Chamada Pública nº 001/2018 

 
4. DO CONTEÚDO DOS ENVELOPES: 
 
4.1. ENVELOPE Nº. 001 – HABILITAÇÃO – GRUPO FORMAL DE 
AGRICULTORES FAMILIARES: Os proponentes (grupo formal) deverão apresentar 
neste envelope os documentos abaixo enumerados, sob pena de inabilitação: 
 
4.1.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
4.1.2. Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Jurídica para 
associações e cooperativas; 
4.1.3. Prova de Regularidade (certidão) com a Fazenda Federal (Certidão da SRF e 
Certidão da Dívida Ativa – Procuradoria da Fazenda), ou Certidão Conjunta e ainda 
relativa à Regularidade para com a Seguridade Social – INSS; 
4.1.4. Prova de Regularidade (certidão) com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço); 
4.1.5. Cópia do Estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade, registrado na 
Junta Comercial, no caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, no caso de associações. Em se tratando de empreendimentos familiares, 
deverá ser apresentada cópia do Contrato Social, registrado em Cartório de Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas; 
4.1.6. Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para 
Alimentação Escolar; 
4.1.7. Para produtos de origem animal, apresentar documentação comprobatória de 
Serviço de Inspeção, podendo ser municipal, estadual ou federal.  
 
4.2. ENVELOPE Nº. 01 – HABILITAÇÃO – GRUPO INFORMAL DE 
AGRICULTORES FAMILIARES: Os proponentes (grupo informal) deverão 
apresentar neste envelope os documentos abaixo enumerados, sob pena de 
inabilitação: 
 
4.2.1. Cópia e original de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
4.2.2. Cópia da FACA (Ficha de Atualização Cadastral Agropecuária), com a 
Inscrição Estadual iniciando com 110 (cento e dez) e/ou 111 (cento e onze); 
4.2.3. Cópia da DAP principal (Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF), ou extrato da DAP, de cada 
Agricultor Familiar participante; 
4.2.4. Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para 
Alimentação escolar (Anexo VI, Resolução nº. 38/2009) elaborado conjuntamente 
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entre o Grupo Informal e a Entidade Articuladora e assinado por todos os 
Agricultores Familiares participantes; 
4.2.5. Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o 
caso. 
4.2.6. Declaração de que os produtos ofertados, são de boa qualidade;  
4.2.7. Declaração de atendimento às exigências legais e regulatórias. 

  
4.3. ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTA DE PREÇOS:  No Envelope nº. 002 deverá 
conter a Proposta de Preços, ao que se segue: 
 
4.3.1. ser formulada em 01 (uma) via, contendo a identificação da associação, 
cooperativa ou Agricultor, datada, assinada por seu representante legal; 
4.3.2. discriminação completa dos gêneros alimentícios ofertados, conforme 
especificações e condições do Anexo I; 
4.3.3. preço unitário de cada item (algarismo), devendo ser cotado em Real e com 
até duas casas decimais após a vírgula (R$ 0,00). 
 
5. QUALIDADE DOS PRODUTOS  
 
5.1. Os produtos ofertados deverão ser conforme o disposto no padrão de identidade 
e qualidade estabelecida no anexo II deste Edital; 
5.2. Os produtos entregues deverão estar em desconformidade com o especificado 
na planilha do anexo I e no Termo de Referência Anexo VI, deverão ser trocados no 
prazo máximo de 03 (três) dias caso esteja em desacordo. 
 
6. LOCAL DE ENTREGA E PERIODICIDADE 
 
6.1. Os produtos hortifrutigranjeiros deverão ser entregues no Almoxarifado da 
Secretaria Municipal de Educação, durante o período compreendido no projeto, na 
qual se atestará o recebimento e qualidade dos produtos. 
 
7. CASOS FORTÚITOS E FORÇA MAIOR 
 
7.1. Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, o produtor familiar desde que 
justificado e comprovado através de laudo emitido por órgão competente, ficará 
desobrigado do cumprimento do contrato firmado.  
 
8. PAGAMENTO 
 
8.1. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Sardoá, em até 30 (trinta) 
dias após a data do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, diretamente na sala da 
CPL da Prefeitura Municipal, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta 
corrente indicada pela contratada. 
8.2. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em 
papel timbrado da empresa informando a Agencia do Banco do Brasil e o número da 
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Conta a ser depositado o pagamento, não será aceita a emissão de boletos 
bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas. 
8.3. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o 
pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.  
8.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente 
com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e 
das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas 
fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 
8.5. Os gêneros alimentícios da agricultura familiar não poderão ter preços inferiores 
aos produtos cobertos pelo Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar 
(PGPAF). 
8.6. O preço de compra será o menor preço apresentado pelos proponentes. 
8.7. Para composição de preço de referência, será considerada a de preços obtida 
através de cotação de preços diferenciados; 
8.8. O valor pago anualmente a cada agricultor não poderá exceder a R$ 20.000,00 
(vinte mil reais). 
 
9.  FONTE DE RECURSO: Os recursos para atender os dispêndios dessa chamada 
pública, por parte do Município de Sardoá - MG estão consignados na seguinte 
dotação: 
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: NOMENCLATURA 

12.306.2206.2227.3.3.90.30.00 – FICHA – 
107 

SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
DESPORTO – MANUTENÇÃO DA MERENDA 
ESCOLAR – PRÉ ESCOLAR –TRANSFERÊNCIA DE 
RECURSOS DO FNDE AO PNAE. 

12.306.2202.2321.3.3.90.30.00 – FICHA - 
108 

SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
DESPORTO – MANUTENÇÃO DA MERENDA 
ESCOLAR – CRECHES –TRANSFERÊNCIA DE 
RECURSOS DO FNDE AO PNAE. 

 
10. DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
10.1. O Contratante convocará o vencedor, formalmente para a assinatura do 
Contrato; 
10.2. O prazo para assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias contados da data 
de convocação para esse fim; 
10.3.  A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato ou retirar o 
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido, sujeita-o às penalidades 
legalmente estabelecidas (artigo 87 da Lei nº 8.666/93). 
 
11. DO PRAZO PARA A EXECUÇÃO E VIGENCIA DO CONTRATO 
 
11.2.  O prazo para o início da execução do contrato será na data de sua assinatura; 
de acordo com o cronograma de entrega. 
11.3. O contrato a ser celebrado com o licitante vencedor deste certame, terá sua 
vigência a partir de sua assinatura até 31 de dezembro de 2018, de acordo com o 
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projeto de venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação 
Escolar e cronograma de entrega elaborado pelo órgão competente. 
 
 
12. DO REAJUSTAMENTO E ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 
12.1. Os preços dos produtos originados desta licitação não poderão sofrer 
alterações, salvo nas hipóteses prevista no subitem 12.2; 
12.2. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, Mediante Processo, 
devidamente instruído, conforme parágrafo 1º, do art. 65, da Lei 8.666/93. 
 
13. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
13.1. A presente Chamada Pública poderá ser obtida na sala da Comissão 
Permanente de Licitações, no horário de 07:00 às 16:00 horas de segunda a sexta-
feira. 
 
13.2. Será priorizado os grupos formais na aquisição dos Gêneros Alimentícios, 
conforme descrito na Lei 11.947/2009. 
 
13.3. Fazem parte do presente edital integrando-o de forma plena, 
independentemente de transcrição: 
 
Anexo I – Modelo de Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar para Alimentação Escolar; 
Anexo II – Especificação dos produtos e preços referências; 
Anexo III – Modelo de Proposta; 
Anexo IV - Modelo de declaração de oferta de boa qualidade dos produtos; 
Anexo V – Modelo declaração de atendimento às exigências legais e regulatórias; 
Anexo VI -  Minuta de Contrato. 
 
13.4. Fica eleito o Foro da Comarca da contratante para dirimir quaisquer 
divergências contratuais por mais privilegiados que os outros sejam. 
 
Os interessados poderão dirimir quaisquer dúvidas por meio do telefone (33) 
32961116/1139, falar com Samara Maria Campos - Presidente da Comissão 
Permanente de Licitações. 
 
Prefeitura Municipal de Sardoá, 25  de janeiro de 2018. 

 
 
 

Samara Maria Campos   
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 



P á g i n a  | 6 
 
 
 
 

 

 
 

ANEXO I 
Modelo de Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar 

                  

Programa Nacional de Alimentação Escolar 

 

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

Identificação da proposta de atendimento ao edital/Chamada Pública nº. 001/2018 

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

A – Grupo Formal 

1. Nome do Proponente 

 

2. CNPJ 

3. Endereço  

 

4. Município  5.CEP 

6. Nome do 

representante legal  

 

  7.CPF 8.DDD/Fone 

9.Banco   10.Nº da 

Agência  

11.Nº da Conta Corrente 
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B – Grupo Informal 

1. Nome do Proponente  

 

3. Endereço  4. Município  5.CEP 

 

6. Nome da Entidade Articuladora  

 

7.CPF  8.DDD/Fone 

C – Fornecedores participantes (Grupo Formal e Informal) 

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

     

     

     

     

     

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

1. Nome da Entidade  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ 

2. CNPJ  

 

3 .Município 

SARDOÁ 

4. Endereço  5. DDD/Fone 
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6. Nome do representante e e-mail 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

7 .CPF 

------------------- 

III – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS 

 1. Nome do Agricultor 

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

       

       

      Total agricultor  

 1. Nome do Agricultor 

Familiar 

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

       

       

      Total agricultor  

 1. Nome do Agricultor 

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

       

       

      Total agricultor  
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 1. Nome do Agricultor 

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

       

       

      Total agricultor  

 1. Nome do Agricultor 

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

       

       

      Total agricultor  

Total do projeto 
 

IV – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO 

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

Produto 
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    Total do 

projeto: 
 

V – DESCREVER OS MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DAS ENTREGAS DOS PRODUTOS 

 

 

VI– CARACTERÍSTICAS DO FORNECEDOR PROPONENTE (breve histórico, número de sócios, missão, área de 
abrangência) 
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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 Representante do Grupo Formal 

Fone/E-mail: 

CPF: 

 

 

 

Local e Data: 

Agricultores Fornecedores do Grupo Informal Assinatura 
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ANEXO II – Especificação dos produtos 
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 

 
PREÇO MÉDIO 

 

ITEM OBJETO UNID. QUANT. VALOR 
MÉDIO UNIT. 

VALOR 
MÉDIO 
TOTAL 

1 

Abóbora Moranga de primeira qualidade, 
apresentando grau de maturação 
adequado à manipulação, transporte e 
consumo; isenta de sujidades, parasitas e 
larvas.  Em embalagem resistente e 
transparente com data de colheita, sem a 
presença de fertilizantes e ou agrotóxicos. 

KG. 200 3,86 772,50 

2 

Abobrinha Verde Nova, casca íntegra, em 
embalagem resistente e transparente. 
Com data de colheita, sem a presença de 
fertilizantes e ou agrotóxicos. 

KG. 100 3,86 386,25 

3 

Alface fresca, de primeira, tamanho e 
colorações uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta. Entregar em 
caixa plásticas, sem a presença de 
fertilizantes e ou agrotóxicos. 

PÉS 1000 2,27 2.272,50 

4  Alho fêmea, graúdo, novo de primeira 
qualidade, sem réstia, acondicionado em 
embalagem resistente e transparente. 

KG. 300 15.53 4.660,00 

 5 
Amendoim cru descascado, com pele, 
constituído de grãos inteiros, sãos, limpos 
e de primeira qualidade. 

KG. 300 11,26 3.378,00 

6 

Banana caturra verde de primeira 
qualidade, firme e intacta, sem lesões de 
origem física ou mecânica, (rachaduras, 
cortes).  Em embalagem resistente e 
transparente com data de colheita. 

KG. 200 3,63 727,50 

7 

Banana prata de primeira qualidade, firme 
e intacta, sem lesões de origem física ou 
mecânica, (rachaduras, cortes).  Em 
embalagem resistente e transparente com 
data de colheita. 

KG. 500 4,25 2.125,00 

8  
Batata doce de boa qualidade, nova, 
limpa, embalagem transparente e 
etiquetado  300 3,29 988,50 

9 

Beterraba nova, casca íntegra, em 
embalagem resistente e transparente, 
com data de colheita. Sem a presença de 
fertilizantes e ou agrotóxicos. 

KG. 200 4,67 934,50 

10 

Biscoito de polvilho biscoito caseiro feito à 
base de polvilho peso da unidade 5g 
tamanho uniforme, Sem danos oriundos 
de manuseio e transporte de boa 
qualidade livre de Sujidades 
acondicionado em embalagem 
transparente bem vedada com data de 
fabricação e nome do fabricante.  

KG. 500 22,72 11.362,50 

11 

Brócolis sem defeitos, com folhas verdes 
sem traços de descoloração turgescente, 
intactas, firmes e bem desenvolvidas. 
Devem estar limpas, frescas e isentas de 
insetos e danos.  Em embalagem 
resistente e transparente com data de 
colheita.  Entregar em caixa plásticas, 
sem a presença de fertilizantes e ou 
agrotóxicos. 

MOLHO 200 7,47 1.495,00 
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12 
Café em pó, torrado e moído de primeira 
qualidade, embalagem de 1 kg, resistente 
e transparente, com data de fabricação. 

KG 200 14,12 3.425,00 

13 

Cebolinha verde malhos de tamanho 
médio, fresco, folhas de coloração verde 
escura, sem folhas amareladas e 
apodrecidas, sem a presença de 
fertilizantes e ou agrotóxicos. 

MOLHO 300 2.07 621,75 

14 
Cenoura nova, casca íntegra, em 
embalagem resistente e transparente com 
data de colheita, sem a presença de 
fertilizantes e ou agrotóxicos. 

KG. 1200 4,47 5.370,00 

15 

Chuchu novo, casca íntegra, em 
embalagem resistente e transparente. 
Com data de colheita, sem a presença de 
fertilizantes e ou agrotóxicos. 

KG. 200 3,45 690,00 

16 Coloral Corante moído e torrado, em 
embalagem de 1 kg. 

KG. 500 11,49 5.748,75 

17 

Couve fresca, firme, com coloração e 
tamanho uniformes e típicos da 
variedade, sem sujidades ou outros 
defeitos que possam alterar sua 
aparência e qualidade, livres de resíduos 
de fertilizantes, de colheita recente. 

MOLHO 300 2,38 716,25 

18 
Couve flor novo, íntegro, em embalagem 
resistente e transparente com data de 
colheita, sem a presença de fertilizantes e 
ou agrotóxicos. 

KG. 200 6,22 1.245,00 

19 

Feijão tipo carioquinha, tipo 1, pacote de 
1kg, novo e de primeira qualidade, sem a 
presença de grãos mofados e/ou 
carunchos, armazenados em embalagem 
resistente e transparente, com data de 
fabricação, sem a presença de 
fertilizantes e ou agrotóxicos. 

KG. 2000 5,09 10.185,00 

20 

Feijão preto, tipo 1, pacote de 1 kg, novo 
e de primeira qualidade, sem a presença 
de grãos mofados e/ou carunchos, 
armazenados em embalagem resistente e 
transparente, com data de fabricação, 
sem a presença de fcertilizantes e ou 
agrotóxicos 

KG. 1000 5.54 5.545,00 

21 

Inhame novo, casca íntegra, com poucos 
pelos na casa, devem estar firmes, sem 
sinais de brotação, sem áreas amolecidas 
ou enrugadas e sem sinais de mofo, em 
embalagem resistente e transparente. 
Com data de colheita, sem a presença de 
fertilizantes e ou agrotóxicos. 

KG. 600 4,46 2.677,50 

22 
Laranja fruto novo, amadurecido, casca 
integra acondicionado em embalagem 
resistente. 

KG. 1000 2,84 2.847,50 

23 
Mamão papaia maduro, de boa 
qualidade, em embalagem resistente e 
transparente. 

KG. 200 4,93 986,66 

24 Maracujá fruta madura, de boa qualidade, 
em embalagem resistente e transparente 

KG. 300 7,93 2.379,00 

25 

Mandioca nova, fresca, sem partes 
estragadas, amassadas ou amolecidas, 
em estado de amadurecimento para o 
consumo casca íntegro, em embalagem 
resistente e transparente. Com data de 
colheita, sem a presença de fertilizantes e 
ou agrotóxicos. 

KG. 400 3,85 1.540,00 

26 

Mexerica fruto novo, amadurecido, casca 
integra acondicionado em embalagem 
resistente, sem a presença de fertilizantes 
e ou agrotóxicos. 

KG. 300 3,68 1.105,00 
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27 
Milho verde, espigas novas, limpas, sem 
a presença de palhas ou cabelos, entrega 
pós colheita, acondicionado em 
embalagem resistente e transparente. 

KG. 600 6,92 4.155,00 

28 
Ovo de galinha, camarinha, tipo A, 
contendo data de validade e registro no 
Ministério da Agricultura, embalado 
devidamente para transporte. 

DUZIA 400 4.79 1.916,00 

29 Pimentão verde, hortaliça sadia, nova, de 
tamanho médio, de boa qualidade. 

KG. 100 3,67 367,50 

30 
Poupa de fruta em embalagem resistente, 
plástica de 1 kg, 100% natural, sabores 
variados. 

KG. 5000 11,93 59,66 

31 
Quiabo, hortaliça nova, de boa qualidade, 
sem a presença de fungos ou leveduras, 
em embalagem transparente e resistente. 

 500 5,58 2.793,75 

32 Rapadura peça de aproximadamente 2 
kg, em embalagem transparente. 

KG. 50 9,13 456,66 

33 

Repolho novo, íntegro, em embalagem 
resistente e transparente com data de 
colheita, sem a presença de fertilizantes e 
ou agrotóxicos. 

KG. 100 3,19 319,75 

34 

Rosquinha caseira de aproximadamente 
30g, corada, em embalagem resistente, 
contendo ovos, farinha de trigo, manteiga, 
açúcar e leite. Com data de fabricação e 
nome do fabricante. 

KG. 1000 12,24 12.245,00 

35 

Rosca de Fermento de aproximadamente 
30g, corada, em embalagem resistente, 
contendo ovos, farinha de trigo, manteiga, 
açúcar e leite. Com data de fabricação e 
nome do fabricante. 

KG. 1000 14,66 14.666,66 

36 

Salsinha com coloração verde escuro, 
frescas. Isento de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica, substâncias 
terrosas, sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, insetos, 
parasitas e larvas.  Novo, íntegro, em 
embalagem resistente e transparente com 
data de colheita, sem a presença de 
fertilizantes e ou agrotóxicos. 

MOLHO 300 2.19 659,25 

37 Tempero alho e sal novo, contendo alho e 
sal, ervas. Em embalagem de 1 kg.  

KG. 600 10,84 6.508,50 

38 
Tomate novo, casca íntegra, em 
embalagem resistente e transparente. 
Com data de colheita. 

KG. 1200 4,97 5.970,00 

VALOR TOTAL GERAL 183.909,41 

 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
Assinatura do Produtor 
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ANEXO III 

 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO PÚBLICA Nº:011/2018 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº:007/2018 
 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE: 
 
Nome Fantasia: ____________________________________________________ 
Razão Social: ______________________________________________________ 
CNPJ:____________________________________________________________ 
Endereço:_________________________________________________________ 
Bairro:____________________________________________________________ 
Cidade: ___________________________________________________________ 
CEP: _________________ 
Telefone: (___) _______________ Fax: (___)_____________________________ 
E-mail: ___________________________________________________________ 
 
IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL: 
 
Nome: ___________________________________________________________ 
RG: _____________________________________________________________ 
CPF: ____________________________________________________________  
Telefone: (___) ____________________________________________________ 
E-mail: ___________________________________________________________ 
 
PROPOSTA: 

 

ITEM OBJETO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR 
TOTAL 

1 

Abóbora Moranga de primeira qualidade, 
apresentando grau de maturação 
adequado à manipulação, transporte e 
consumo; isenta de sujidades, parasitas e 
larvas.  Em embalagem resistente e 
transparente com data de colheita, sem a 
presença de fertilizantes e ou agrotóxicos. 

KG. 200   

2 

Abobrinha Verde Nova, casca íntegra, em 
embalagem resistente e transparente. 
Com data de colheita, sem a presença de 
fertilizantes e ou agrotóxicos. 

KG. 100   

3 

Alface fresca, de primeira, tamanho e 
colorações uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta. Entregar em 
caixa plásticas, sem a presença de 
fertilizantes e ou agrotóxicos. 

PÉS 1000   

4  Alho fêmea, graúdo, novo de primeira 
qualidade, sem réstia, acondicionado em 
embalagem resistente e transparente. 

KG. 300   

 5 
Amendoim cru descascado, com pele, 
constituído de grãos inteiros, sãos, limpos 
e de primeira qualidade. 

KG. 300   
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6 

Banana caturra verde de primeira 
qualidade, firme e intacta, sem lesões de 
origem física ou mecânica, (rachaduras, 
cortes).  Em embalagem resistente e 
transparente com data de colheita. 

KG. 200   

7 

Banana prata de primeira qualidade, firme 
e intacta, sem lesões de origem física ou 
mecânica, (rachaduras, cortes).  Em 
embalagem resistente e transparente com 
data de colheita. 

KG. 500   

8  
Batata doce de boa qualidade, nova, 
limpa, embalagem transparente e 
etiquetado  300   

9 

Beterraba nova, casca íntegra, em 
embalagem resistente e transparente, 
com data de colheita. Sem a presença de 
fertilizantes e ou agrotóxicos. 

KG. 200   

10 

Biscoito de polvilho biscoito caseiro feito à 
base de polvilho peso da unidade 5g 
tamanho uniforme, Sem danos oriundos 
de manuseio e transporte de boa 
qualidade livre de Sujidades 
acondicionado em embalagem 
transparente bem vedada com data de 
fabricação e nome do fabricante.  

KG. 500   

11 

Brócolis sem defeitos, com folhas verdes 
sem traços de descoloração turgescente, 
intactas, firmes e bem desenvolvidas. 
Devem estar limpas, frescas e isentas de 
insetos e danos.  Em embalagem 
resistente e transparente com data de 
colheita.  Entregar em caixa plásticas, 
sem a presença de fertilizantes e ou 
agrotóxicos. 

MOLHO 200   

12 
Café em pó, torrado e moído de primeira 
qualidade, embalagem de 1 kg, resistente 
e transparente, com data de fabricação. 

KG 200   

13 

Cebolinha verde malhos de tamanho 
médio, fresco, folhas de coloração verde 
escura, sem folhas amareladas e 
apodrecidas, sem a presença de 
fertilizantes e ou agrotóxicos. 

MOLHO 300   

14 

Cenoura nova, casca íntegra, em 
embalagem resistente e transparente com 
data de colheita, sem a presença de 
fertilizantes e ou agrotóxicos. 

KG. 1200   

15 

Chuchu novo, casca íntegra, em 
embalagem resistente e transparente. 
Com data de colheita, sem a presença de 
fertilizantes e ou agrotóxicos. 

KG. 200   

16 Coloral Corante moído e torrado, em 
embalagem de 1 kg. 

KG. 500   

17 

Couve fresca, firme, com coloração e 
tamanho uniformes e típicos da 
variedade, sem sujidades ou outros 
defeitos que possam alterar sua 
aparência e qualidade, livres de resíduos 
de fertilizantes, de colheita recente. 

MOLHO 300   

18 
Couve flor novo, íntegro, em embalagem 
resistente e transparente com data de 
colheita, sem a presença de fertilizantes e 
ou agrotóxicos. 

KG. 200   

19 

Feijão tipo carioquinha, tipo 1, pacote de 
1kg, novo e de primeira qualidade, sem a 
presença de grãos mofados e/ou 
carunchos, armazenados em embalagem 
resistente e transparente, com data de 
fabricação, sem a presença de 
fertilizantes e ou agrotóxicos. 

KG. 2000   
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20 

Feijão preto, tipo 1, pacote de 1 kg, novo 
e de primeira qualidade, sem a presença 
de grãos mofados e/ou carunchos, 
armazenados em embalagem resistente e 
transparente, com data de fabricação, 
sem a presença de fcertilizantes e ou 
agrotóxicos 

KG. 1000   

21 

Inhame novo, casca íntegra, com poucos 
pelos na casa, devem estar firmes, sem 
sinais de brotação, sem áreas amolecidas 
ou enrugadas e sem sinais de mofo, em 
embalagem resistente e transparente. 
Com data de colheita, sem a presença de 
fertilizantes e ou agrotóxicos. 

KG. 600   

22 
Laranja fruto novo, amadurecido, casca 
integra acondicionado em embalagem 
resistente. 

KG. 1000   

23 
Mamão papaia maduro, de boa 
qualidade, em embalagem resistente e 
transparente. 

KG. 200   

24 Maracujá fruta madura, de boa qualidade, 
em embalagem resistente e transparente 

KG. 300   

25 

Mandioca nova, fresca, sem partes 
estragadas, amassadas ou amolecidas, 
em estado de amadurecimento para o 
consumo casca íntegro, em embalagem 
resistente e transparente. Com data de 
colheita, sem a presença de fertilizantes e 
ou agrotóxicos. 

KG. 400   

26 

Mexerica fruto novo, amadurecido, casca 
integra acondicionado em embalagem 
resistente, sem a presença de fertilizantes 
e ou agrotóxicos. 

KG. 300   

27 
Milho verde, espigas novas, limpas, sem 
a presença de palhas ou cabelos, entrega 
pós colheita, acondicionado em 
embalagem resistente e transparente. 

KG. 600   

28 
Ovo de galinha, camarinha, tipo A, 
contendo data de validade e registro no 
Ministério da Agricultura, embalado 
devidamente para transporte. 

DUZIA 400   

29 Pimentão verde, hortaliça sadia, nova, de 
tamanho médio, de boa qualidade. 

KG. 100   

30 
Poupa de fruta em embalagem resistente, 
plástica de 1 kg, 100% natural, sabores 
variados. 

KG. 5000   

31 
Quiabo, hortaliça nova, de boa qualidade, 
sem a presença de fungos ou leveduras, 
em embalagem transparente e resistente. 

 500   

32 Rapadura peça de aproximadamente 2 
kg, em embalagem transparente. 

KG. 50   

33 

Repolho novo, íntegro, em embalagem 
resistente e transparente com data de 
colheita, sem a presença de fertilizantes e 
ou agrotóxicos. 

KG. 100   

34 

Rosquinha caseira de aproximadamente 
30g, corada, em embalagem resistente, 
contendo ovos, farinha de trigo, manteiga, 
açúcar e leite. Com data de fabricação e 
nome do fabricante. 

KG. 1000   

35 

Rosca de Fermento de aproximadamente 
30g, corada, em embalagem resistente, 
contendo ovos, farinha de trigo, manteiga, 
açúcar e leite. Com data de fabricação e 
nome do fabricante. 

KG. 1000   
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36 

Salsinha com coloração verde escuro, 
frescas. Isento de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica, substâncias 
terrosas, sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, insetos, 
parasitas e larvas.  Novo, íntegro, em 
embalagem resistente e transparente com 
data de colheita, sem a presença de 
fertilizantes e ou agrotóxicos. 

MOLHO 300   

37 Tempero alho e sal novo, contendo alho e 
sal, ervas. Em embalagem de 1 kg.  

KG. 600   

38 
Tomate novo, casca íntegra, em 
embalagem resistente e transparente. 
Com data de colheita. 

KG. 1200   

VALOR TOTAL GERAL  

 
 

Declaramos que a empresa acima nomeada declara, sob as penas da Lei, que: 
 
1. Submete-se a todas as condições do edital de Chamada Pública Nº:001/2018 e seus 

respectivos anexos; 
2. Está ciente das obrigações que irá assumir caso seja vencedora da licitação; 
3. A validade da proposta é de 60 dias. 

 
______________, _____ de _____________ de ___. 

 
Nome e Assinatura do Representante Legal 

CNPJ/MF 
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ANEXO IV 
 
 

 
DECLARAÇÃO DE OFERTA DE BOA QUALIDADE DOS PRODUTOS  

 

Chamada Pública nº 001/2018 

(modelo) 

 

 

 

O proponente ___________________________, agricultor familiar, inscrito no CPF 

sob o nº ---------------------, portadora da Carteira de Identidade nº ---------------, 

DECLARA para os devidos fins que os produtos ofertados são de boa qualidade. 

 

 

Local e Data 

 

 

Assinatura do representante legal 

Nome e Identidade do representante legal 
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Anexo V 
 
 
 
 

NOME DO PROPONENTE: ______________________________ 
 

 
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS E REGULATÓRIAS 

 

Chamada Pública nº ___/2018 

(modelo) 

 

 

 

O proponente ___________________________, agricultor familiar,  inscrito no CPF 

sob o nº ---------------------, portadora da Carteira de Identidade nº ---------------, 

DECLARA para os devidos fins que atende todas as exigências legais e regulatórias e 

que possuem autorização legal para fazer a proposta, sujeitando-se, em caso de 

declaração falsa, às penalidades da legislação civil e penal aplicáveis. 

 

 

Local e Data 

 

 

Assinatura do representante legal 

Nome e Identidade do representante legal 
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Anexo VI– Minuta de Contrato de Compra e Venda 
 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 011/2018 
CHAMADA PÚBLICA 001/2018 
CONTRATO N.º ____/2018 
 

Contrato de Aquisição que entre si 
fazem o Município de Sardoá - MG e o 
Agricultor 
___________________________, 
objetivando a aquisição de gêneros 
alimentícios da agricultura familiar para 
a alimentação escolar. 
 

 
O Município de Sardoá, Estado Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público 
interno, sediada na Rua Padre Sady Rabelo, nº 121, Centro, inscrito no CNPJ sob o 
nº. 18.307.496/001-06, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. Cleber Pereira 
da Silva, brasileiro, casado, residente na sede do Município, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE, e por outro lado o(a) Agricultor(a) Familiar 
______________________ inscrito(a) no CPF sob n.º ________________________, 
doravante denominado(a) CONTRATADO, tendo em vista o que consta na Chamada 
Pública nº 001/2018, e de conformidade com a Lei n.º 8.666 de 21.06.93, alterada 
pela Lei n.º 8.883 de 08.06.94, Lei 11.947/2009 e Resolução nº. 38 do Ministério do 
Desenvolvimento da Educação, resolvem firmar o presente CONTRATO, observadas 
as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO - É objeto desta contratação a aquisição 
exclusiva de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações que serão destinados ao 
fornecimento de alimentação nas Instituições Educacionais de Educação Básica da 
Rede Pública de Ensino do Município, por conta do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE, conforme Lei nº. 11.947/09 de 16 de junho de 2009 e 
Resolução nº. 38 do FNDE, de 16 de 001/2018. 
 
1.1. O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da 
Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de 
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO LIMITE DE VALOR -  O limite individual de venda de 
gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural será 
de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP 
por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar. 
 
2.1.  Os contratados, fornecedores ou as entidades articuladoras deverão informar ao 
Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais de venda dos 
participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 
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para Alimentação Escolar, em no máximo 30 dias após a assinatura do contrato, por 
meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO FORNECIMENTO - O início da entrega dos gêneros 
alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem de Fornecimento, 
expedida pela Secretaria Municipal de Educação, sendo o prazo do fornecimento até 
o término da quantidade adquirida ou até 20 de dezembro de 2018. 
 
3.1. A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos locais, dias e 
quantidades de acordo com o cronograma de entrega.  
 
3.2. O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se-á mediante apresentação do 
Termo de Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela 
alimentação no local de entrega. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO - Pelo fornecimento 
dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar, cada o CONTRATADO receberá o valor de R$ 
___________ (________________________). 
 
4.1.  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. 
4.2.  O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Sardoá, em até 30 (trinta) 
dias após a data do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, diretamente na sala da 
CPL da Prefeitura Municipal, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta 
corrente indicada pela contratada. 
4.3. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em 
papel timbrado da empresa informando a Agencia do Banco do Brasil e o número da 
Conta a ser depositado o pagamento, não será aceita a emissão de boletos bancários 
para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas. 
4.4. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o 
pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.  
4.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente 
com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e 
das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas 
fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 
4.6. Os gêneros alimentícios da agricultura familiar não poderão ter preços inferiores 
aos produtos cobertos pelo Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar 
(PGPAF). 
4.7. O preço de compra será o menor preço apresentado pelos proponentes. 
4.8. Para composição de preço de referência, será considerada a de preços obtida 
através de cotação de preços diferenciados; 
 
CLÁUSULA QUINTA: DOS RECUROS ORÇAMENTÁRIOS - Os recursos para 
atender os dispêndios dessa chamada pública, por parte do Município de Sardoá - 
MG estão consignados na seguinte dotação: 
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: NOMENCLATURA 

12.306.2206.2227.3.3.90.30.00 – FICHA – 
107 

SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
DESPORTO – MANUTENÇÃO DA MERENDA 
ESCOLAR – PRÉ ESCOLAR –TRANSFERÊNCIA DE 
RECURSOS DO FNDE AO PNAE. 

12.306.2202.2321.3.3.90.30.00 – FICHA - 
108 

SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
DESPORTO – MANUTENÇÃO DA MERENDA 
ESCOLAR – CRECHES –TRANSFERÊNCIA DE 
RECURSOS DO FNDE AO PNAE. 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: DAS SANÇÕES: O contratante que não seguir a forma de 
liberação de recursos para pagamento do contratado fornecedor, deverá pagar multa 
de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida. Ressalvados os 
casos quando não efetivados os repasses mensais de recursos do FNDE em tempo 
hábil. 
 
6.1.  Nos casos de inadimplência da contratante, proceder-se-á conforme o § 1º, do 
art. 20 da Lei n.º 11.947, de 16/06/2009 e demais legislações relacionadas. 
 
6.2. Na hipótese de descumprimento das obrigações contratuais por parte do 
CONTRATADO, esta ficará sujeita à: 
 
6.2.1. advertência por escrito, caso verificadas quaisquer irregularidades, para as 
quais tenha concorrido; 
6.2.2.  multa de 0,5% por dia de atraso sobre o valor total, limitado esta a 15 (quinze) 
dias; 
6.2.3.  multa de 5% sobre o valor total, no caso de inexecução parcial do contrato 
cumulada com pena de suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração por um período de 01 (um) ano; 
6.2.4.  multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total, no caso de inexecução total 
do contrato cumulada com pena de suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração por um período de 2 (dois) anos; 
6.2.5.  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, nos casos de falta grave que possam ser tipificados como crime contra a 
Administração. 
 
6.2.6. Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei. 
 
6.3.  As penalidades acima poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, a 
critério do contratante, admitida sua reiteração. 
 
6.4 Quando o contratado motivar a rescisão contratual será responsável pelas perdas 
e danos porventura decorrentes para o Município. 
 
6.5 A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pelo contratante ou, quando for o caso, cobrada 
judicialmente. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES - É de exclusiva 
responsabilidade do contratado fornecedor o ressarcimento de danos causados ao 
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contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, 
não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização. 
 
7.1. Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, o produtor familiar desde que 
justificado e comprovado através de laudo emitido por órgão competente, poderá 
substituir o produto com valor equivalente, desde haja prévio consentimento da 
nutricionista; caso não houver esta possibilidade o produtor ficará desobrigado do 
cumprimento do contrato firmado. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DA ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO - O 
CONTRATANTE em razão da supremacia dos interesses públicos sobre os 
interesses particulares poderá: 
 
8.1. modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de 
interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO; 
8.2.  rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou 
inaptidão do CONTRATADO; 
8.3.  fiscalizar a execução do contrato; 
8.4.  aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 
8.5. 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.  
 
CLÁUSULA NONA: DA FISCALIZAÇÃO - A fiscalização do presente contrato ficará 
a cargo da Secretaria Municipal de Educação, da Entidade Executora e outras 
Entidades designadas pelo FNDE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DO REAJUSTE: 
 
10.1 – Os preços dos produtos originados desta licitação não poderão sofrer 
alterações; 
10.2 – O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, Mediante Processo, 
devidamente instruído, conforme parágrafo 1º, do art. 65, da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO - Este Contrato, desde que 
observada a formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante Cláusula 
Vinte, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou 
interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: 
 
11.1. por acordo entre as partes; 
11.2.  pela inobservância de qualquer de suas condições; 
11.3. qualquer dos motivos previstos em lei. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO PRAZO - O presente contrato vigorará da sua 
assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 
2018. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO - É competente o Foro da Comarca de 
Sardoá para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato. 
 
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três 
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 
 

 
Sardoá - MG, em ____de_________________ de 2018. 
 
 

Prefeito Municipal 
Contratante 

 

Contratado 
 

Testemunhas: 
NOME: 
CPF: 

NOME: 
CPF: 

 
 


