
REPÚ8LICA FEDERÂTIVA DO BRASIL

ESTADO DO PÀRA

FUNDO M UNICIPA L DE EDU CAcÃo DE lrAl T UBA

EDITA CHAMADA PúBLtcA N" 04/2019.

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO OO48/20í 9

GENEROS ALIMENTICIOS REMANESCENTES

o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO DE ITAITUBA, pe§soa.iurídica de direito público' no uso dê suâ

prêrrogativaslegaiseconsidêrandoodispostonoart'14dalein.11.947t2009enaResoluçãoFNDEn.

26t2013, atíav$ da secretaria Municipal de Educaçáo, localizada na Av. TransamazÔnica Km 01 s/no,

BairroPerpétuosocorro,vemrealizarchamadaPúblicaparaaquisiçãodegênerosalimentíciosda

agricultura Íamiliar e do empreendedor familiar rural destinado ao atendimento do Programa Nacional de

Alimentaçáo Escolar.

1 - OBJETO

1.1AQUlSlÇÃoDEGÊNERoSALIMENTÍCIoSDAAGRICULTURAFAMILIAREDo
EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL REMANESCENTES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA

NACTONAL DE ALTMENTAÇÁO ESCOLAR, nos termos da Lei n."11.947, de 1610712009' Resoluçáo n o 26

do FNDE, de 1710612013 e Resolução no 04, de 02 de abril de 2015, durante o ano de 20'19, conforme

especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA

2.2 Os fornecedores serão Agricultores Familiares e Empreendedores familiares rurais, detentores de

Declaraçáo de Aptidáo ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - DAP FÍsica e/ou

Jurídica, conforme a Lei da Agricultura Familiar n. 11.326, de24 de julho de 2006, e enquadrados no

ProgramaNacionaldeFortalecimentodaAgriculturaFamiliar-PRoNAF,organizadosemgruposformais

e/ou informais.

3.2 Até o dia, hora e local mencionados no subitem 3.1 deste Edital, os interessado que se enquadrarêm no

Item 2. , deveráo entregar dois envelopes distintos lacrados, sendo um de documentaçáo - HABILITAÇ'ÂO e

outro de Projeto de venda.
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2. DA PARTICIPAçÃO:

2.1. Somente poderá participar desta CHAMADA PÚBLICA o interessado que pertencêr a Agricultura

Familiar / Empreendedor Familiar Rural ou suas organizaçÕes, priorizando os assentamentos da reforma

agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas, conforme o artigo 14, da Lei n'

11.94712009.

3.DATA,LOCALEHORAPARARECEBIMENTODOSENVELOPESDEDOCUMENTOS

3.1 O prazo para a entrega da documentação para habilitaçáo e projeto de venda será no período de 1ô de

maio de 2019 a 31 de maio de 2019, no horário de 08h as 14h, no Auditório da secretaÍia Municipal de

Educação, localizada na Trav. de 1 5 Agosto de 2019'



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PAú

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBA

ENVELOPE N" OI - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

ENDEREÇAMENTO: À COMISSÁO DE AVALIAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA

REFERENCIA: DOCUMENTAÇÃO DA CHAIVIADA PÚBLICA N'@!gqt
PROPONENTE: NOME COMPLETO

ENVELOPE N' 2 - PROJETO DE VENDA

ENDEREÇAMENTO: À COMISSÃO DE AVALIAçÃO DA CHAMADA PÚBLICA

REFERENCIA: DOCUMENTAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA N'@
PROPONENTE: NOME COMPLETO

3.3 Os documentos deverão ser apresentados em uma via. As cópias dêveráo ser autenticadas ou cópia

Xerox acompanhada do original para sua autenticação, no momênto da abertura do envelope, por servidor

da Administração.

3.4. Documento emitido via internet seráo devidamente analisados junto ao site

3.5. Toda a documentaçáo de habilitaÉo deverá estar vigente, observando os respectivos prazos de

validade.

3.6. Os documentos náo poderão apresentar emendas, rasuras ou ressalvas

3.7. Não serão recebidas documentações e Projeto de Vênda de Grupo( FORMAIS, INFORMAIS,

INDIVIDUAIS) Íora do prazo estabelecido neste Edital.

4. OA SESSÃO DE DIVULGAÇÃO DAS ANÁLISES DA ABERTURA DOS ENVELOPES

4.1 Os envelopes seráo apresentados em sessão pública conforme programação abaixo

Evênto Data Horário Local

Período de divulgação

da chamada pública
20 dias

DOU, FAMEP,

DELTA(Jornal

Amazonia) e Radio

Recebimênto da

documentaçáo

16 de maio de 2019 a 31

de maio de 2019.
Das 8:00 as 14:00hs

Secretaria Municipal de

Educação

(AUDrrÓRrO).

Trav. 15 de Agosto, 169,
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zuNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBA

5 - FONTE DE RECURSO

5.1 Recursos proveniêntes da previsão Orçamentária na Lei Orçamentária Anual para 2019, mediante as
especificaçÕes ordenadas a sêguir:

12.306.0251.2.037 Programa de Alimentação Escolar - PNAE
12.306.0251 .2.038 Programa do PNAE - lndígena
'12.306.0251.2.039 Manutenção do PNAE - lntegral / Mais Educação
12.306.0252.2.041 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PRE - ESCOLA
12.306.0252.2.042 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAEC / CRECHE
12.306.0253.2.043 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PEJA
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

6. DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA

6.1. A Administração nomeará uma comissáo para conduzir os trabalhos de Chamada Pública, a qual
iniciará seus trabalhos com a publicação da Chamada Pública, tendo a sêguinte constituiÇão:

a) 01 rêpresentante da Diretoria de CompÍas / Setor de Licitação;

c) 01 representante da Secretaria Municipal de Educação;

c) 03 representantes da Secretaria Municipal de Agricultura;

6.2 A Comissão Julgadora será nomeada com fins específicos para trabalhar nesta Chamada Pública,
extinguindo-se suas atribuiçÕes com as assinaturas de todos os contratos entre a Administração e os
representantes da agricultura Íamiliar.

/a

Sessáo pública para

divulgação do resultado
05t06t2019 08h as 17h

Secretaria Municipal de

Educaçáo

(AUDrrÓRrO).

Trav. l5 de Agosto, '169,

Centro.
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7. sÃo ATRtBUtÇoES DA coMtssÃo DE AvALtAÇÃo oa cHmaaoA púBLtcA DA AGR|CULTURA
FAMILIAR:

a) receber os envelopes dos proponentes, contendo a documentação de habilitaçáo e o projeto de vendas;

b) classificar e julgar as propostas dos participantes da Chamada Pública;

d) divulgar o resultado do processo;

s. oos cnrrÉRros DE sELEÇÃo Dos BENEFTcTÁRtos pÉLA coMtssÃo DE AVALTAÇÃo.

8.1 Para seleção, os projetos de venda 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.

8.2. Entrê os grupos de pro.ietos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:

I - o grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre os demais grupos.

Centro.
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBA

ll - o grupo de proJelos de fornêcedores do teíitório ruralteÍá prioridade sobre o do êstado e do País.

lll - o grupo de projetos do estado terá prioridade sobre o do País.

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

l- os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades
quilombolas, não havendo prioridade entre estes;

ll - os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, segundo a tgi
no í0 831 dê 23.1ê dê7êmb rô dê 2003

lll - os Grupos Formais (organizaçÕes produtivas detentoras de Declaraçáo de Aptidão ao PRONAF - DAP

Jurídica) sobre os Grupos lnformais (agricultores familiares, delentores de Declaração de Aptidão ao

PRONAF - DAP FÍsica, organizados em grupos) e estes sobre os Fornecedores lndividuais (detentores de

DAP Física);

Caso a EEx. 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 dê seleção e priorizaçáo citados nos itens 8.1 e 8.2.

8.4. No caso de empate entre grupos formais, terão prioridade organizaçôes com maior porcentagem de

agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro de sócios, conforme DAP

Jurídica.

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

optar-se pela divisão no fornecimento dos produtos a serem adquiridos entre as organizaçÕes finalistas.

8.6 Os produtos da Agricultura Familiar e dos Empreendedores Familiares Rurais a serem fornecidos para

Alimentaçáo Escolar serão gêneros alimentícios, priorizando, sêmpre que possível, os alimentos orgânicos

e/ou agroecológicos.

9. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

Conforme dia, hora e local citado no ltem 3 deste edital, deverão entregar, os documentos relacionados

abaixo para se submeter a avaliação e aprovação dos membros da comissão avaliadora do certamê:

9.í - ENVELOPE N' OOl

GRUPO FORMAL DE AGRICULTORES FAMILIARES, DETENTORES DE DAP JURIDICA;

Os Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais constituídos em

Cooperativas e Associaçóes os documentos relacionados abaixo para sêrem avallados e âprovados:

a) Prova dê lnscriÇão no Cadastro Nacional dê Pessoa Jurídica - CNPJ;

b) Extrâto da Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Jurídica para associaçÕes e cooperativâs e cópia

do extrato da DAP emitido nos últimos 30 dias:

c) Prova de Regularidade (certidão) com a Fazenda Federal com a Seguridade Social - INSS e ao FGTS

(Fundo de Garantia do Tempo de Serviço);
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0 Cópia do Estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade, registrado na Junta ComeÍcial, no caso

de coopêÍativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de associações. Em sê

tratando de empreendimentos familiares, deveÍá ser apresentada cópia do Contrato Social, registrado em

Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas;

g) Projeto de Venda de Gênêros Alimêntícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar;

h) Para produtos de origem animal, apresentar documentação comprobatória de Serviço de lnspeçáo,

podendo ser municipal, estadual ou federal.

i) Cópia de conta corrente em banco do grupo formal;

J) a declaraçáo de quê os gêneros alimentÍcios a serem entregues são produzidos pelos

cooperados/associadosi

k) declaraçáo do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento do limite

individual de venda dê seus cooperados/associados.

GRUPO INFORMAL DE AGRICULTORES FAMILIARES;

O Grupo lnformal de agricultores familiares detentores de DAP física organizados em grupo deverá

aprêsentar os documentos abaixo relacionados, para serem avaliados e aprovados:

a) a prova de inscrjção no Cadastro de Pessoa FÍsica - CPF;

b) Extrato da Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP e cópia do extrato da DAP Física de cada agricultor

familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;

c) a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso;

d) a declaraÇão de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos agricultores

familiares relacionados no projeto de venda.

e) projeto de venda de gêneros alimentícios da agricultura íamiliar e/ou empreendedor familiar, com

assinatura de todos os agricultores participantes.

DOS FORNECEDORES INDIVIDUAIS, NÃO ORGANIZADOS EM GRUPO;

Os fornecedores individuais, detentores de DAP Física não organizados em grupo os documentos abaixo

relacionados, para serem avaliados e aprovados:

a) a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;

b) Extrato da Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP e cópia do extrato da DAP Físjca de cada agricultor

familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;

c) a prova de atendimento de requisitos previstos em lei especÍfica, quando Íor o casoi

d) a declaÍação de que os gêneros alimentícios a serem entregues sáo produzidos pelos agricultores

familiares relacionados no projeto de venda.

e) cópia de conta corrente em banco

0 projeto de venda de gêneros alimentícios da agricultura familiar e/ou empreendedor familiar, com

assinatura de todos os agricultores participantes.

'Àio"* ,,-1üt"*h.
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9.2 ENVELOPE NO. OO2 - PROJETO DE VENDA

9.2.í No envelope no 02 os fornecedores individuais, Grupos lnformais ou Grupo Formais deverão

apresentar o Projeto de Venda, conforme modelo constante no Termo de Referência-Anexo I da Chamada

Pública e ser entregue de forma legível em uma via, sem emendas ou rasuras, contendo preço(s) unitário(s)

e total(is) propostos em moeda corrente do país.

9.2.2 A rêlaçáo dos proponentês dos projetos de venda será apresentada em sessão pública na data de 13

de íevereiro de 20'19 e rêgistrada em ata após o téímino do prazo de apresentação dos projetos. O

resultado da seleçáo será publicado até 15 dias após o prazo da publicação da relação dos proponentes e

no prazo de 20 dias o(s) selecionado(s) será(ão) convocado( s) para assinatura do(s) contrato(s).

9.2.3 - O(s) projeto(s) de venda a ser(em) contratado(s) será( áo) selecionado(s) conforme critérios

estabelecidos pelo art. 25 da Resolução.

9.2.4. Devem constar nos Pro.,etos de Venda de Gêneros AlimentÍcios da Agricultura Familaar o nome, o

CPF e no da DAP FÍsica de cada agricultor familiar fornecedor quando se tratar dê Fornecedor lndividual ou

Grupo lnformal, e o CNPJ E DAP jurídica da organização produtiva quando se tratar de Grupo FoÍmal.

9.2..5. Na ausência ou desconformidade de qualquer dêsses documentos constatada na abertura dos

envelopes poderá ser concedido abertura de prazo para sua regularização de até 2 días, conformê análise

da Comissão Julgadora.

9.2..6 O encaminhamento dos projetos dê venda píessupÕe o pleno conhecimento de todas as êxigências

contidas no edital de chamada pública e seus anexos e implica a aceitação integral e irÍetratável aos termos

e condiçôes deste Edital.

7. LOCAL DE ENTREGA, PERIODICIDADE E RECEBIMENTO.
7.1 Conforme o termo de Referência. ANEXO I do edital.

8- PAGAMENTO

8.1 - O pagamento será realizado até o 10' (décimo) dia útil do mês subseqüente ao do fornecimento,
mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento eÍetuado, vedada à
antecipação de pagamento, para cada faturamento.

8.2. O pagamento de que trata o item anterior será realizado somente dos produtos com TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, ou seja, DEDUZIDO O VALOR DOS PRODUTOS que não atenderam as
especificaçóes e condiçÕes do-Termo de Referência-Anexo I do Edital de Chamada Pública (composta pela
PLANILHA DE ESPECIFICAÇÔES E QUANTITATIVOS DE PRODUTOS(PAUTA); MODELO DE ÊRO;ETO
DE VENDA PROPOSTO PARA GRUPOS FORMAIS; MODELO DE PROJETO DE VENDAS PROPOSTO
PARA GRUPO INFORMAIS; MODELO DE PROJETO DE VENDAS PROPOSTO PARA FORNECEDoRES
INDIVIDUAIS e PLANILHA QUANTATIVA, DESCRITIVA E FTNANCETRA DE REFERENCTA(PREÇO
MÉDro); DECLARAÇÂo DE pRoDUÇÃo DE GENERoS ALtMENTtcros DE FoRNEcEDCoRÊs
tNDtVtDUAts; DECLARAÇÃo DE pRoDUÇÃo DE GENEROS ALtMENTtctos DE GRUpos |NFORMAL E
FORMAL),

(-'"\t" dJ'*''*"
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8.3 O preço para aquisiçáo dos gêneros alimentícios seráo definidos pela Entidade Executora, com base na
realizaÇão de pesquisa de preÇo no mercado local e estarão contando na Chamada Pública.

8.4 O preço dê aquisição deverá ser o preço médio pesquisado em, no mínimo, três mêrcados locais,
priorizando a feira do Agricultor FamiliaÍ, acrescido dos insumos, Íretes, embalagens e encargos
necessários ao fornêcimento do produto.

8.5 Para os gêneros alimêntícios orgânicos e agroecológicos, será acrescido até 30% em relaÇâo ao preÇo

convencional, conforme a Lei n" 12.512 de 1411012011.

8.6 Os gêneros alimentícios da agricultura familiar não poderão ter preços inferiores aos produtos cobertos
pelo Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar (PGPAF), atl. 23, § 6o, da mencionada
Resoluçáo do FNDE, site: htto://www.mda.oov.br/saf/arouivos/12031 18176.pdf.

8.7. O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para a alimentaçáo
escolar deverá respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por DAP/Ano/Entidade
Executoía, e obedecerá as seguintes rêgras:

l- Para a comercializaçáo com fornecedores individuais e grupos inÍormais, os contratos individuais

flrmados deveráo respeitar o valor máximo de R§20.000,00 (vinte mil reais), por DAP/Ano/E.Ex.

ll - Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a sêr contratado será o resultado do

número de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica multiplicado pelo limite individual de

comercialização, utilizando a seguinte fórmula:

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

8.8 Durante o período de vigência do Contrato referente a esta Chamada Pública, os produtos adquiridos
poderão soÍrer reajuste de preços em face da superveniência, praticados no mercado, com a Ínalidade de
manter o equilíbrio econômico financeiro da avença.

9 - DTSPOSTçÔES GERATS

9.1 - O edital Chamada Pública poderá ser obtida sites: www.tcm.pa.oov.br e www. itaituba. pa.oov.br, bem
como nos endereços: 01) SECRETARIA IVIUNICIPAL DE EDUCAÇÁO, localizada na Trav. 15 de Agosto, no
169, Centro, ltaituba-PA(Setor de MeÍenda Escolar), SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,
localizada na Av. Marechal Rondon, s/n'- Antiga CEPLAC e na DIRETORIA DE COMPRAS, localizada na
Rod. Transamazônica, Esquina com Decima Rua, Bairro Bela Vista, Anexo ao Ginásjo Municipal.

9.2 - Fazem partes intêgrantes deste Edital de Chamada Pública os seguintes anexos:

- ANEXO I - Termo de Referência (composta pela PLANILHA DE ESPECTFTCAÇÔES E QUANTTTATTVOS
DE PRODUTOS(PAUTA); MODELO DE PROJETO DE VENDA PROPOSTO PARA GRUPOS FORMAIS;
MODELO DE PROJETO DE VENDAS PROPOSTO PARA GRUPO INFORMAIS; MODELO DE PROJETO
DE VENDAS PROPOSTO PARA FORNECEDORES INDIVIDUAIS e PLANILHA QUANTATIVA,
DESCRITIVA E FINANCEIRA DE REFERENCIA(PREÇO MÉDIO); DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO DE
GENEROS ALIMENTICIOS DE FORNECEDCORES INDIVIDUAIS; DECLARAÇÂO DE PRODUÇÃO DE
GENEROS ALIMENTICIOS DE GRUIPOS INFORMAL E FORMAL);

- ANEXO ll - MODELO PROPOSTO DE CONTRATO DE VENDAI

- ANEXO ilt - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ASSTNATURA DtctTAL DO CONTRATO.

' -- /.tt* /r )'J'ê")
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9.3 Os produtos alimentÍcios deveráo atender ao disposto na legislação sanitária (fedeÍal, estadual ou
municipal) especÍfica para os alimentos de origêm animal e vegetal.

9.4. A aquisiçáo dos gêneros alimêntícios será formalizada atÍavés de um Contrato de Aquisiçáo de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentaçáo Escolar que estabelecerá com claÍeza e
precisão as condiçóes para sua execuçáo, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigaçÕes e
responsabilidades das partes, em conformidade com os teÍmos da chamada pública e da proposta a que se
vinculam, bem como do Capítulo lll - Dos Contratos, da Lei 8.666/1993

9.5 A Chamada Pública deverá ser publicada em joÍnais de grande circulaçáo, IOEPA, DOU, em jornais e
meios de comunicaçáo local como Rádio Comunitária, TV e lnternet, divulgar para organizaçôes locais da
agricultura familiar, e para entidades de assistência técnica, por um período mínimo de 20 dias.

Itaituba /PA, '16 de maio de 2019
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DI RETOR IA ADMIN ISTRATIVA

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - AGRICULTURA FAMILIAR

1. DO OBJETO

Constitui objeto desta Chamada Pública a AOUISIÇÃo DE GÊNERoS ALIMENTÍCloS
DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O
ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, nos teTmos da
Lei n.o11.947, de í6/07/2009, Resolução n.o 26 do FNDE, de 1710612013 e Resolução no

04, de 02 de abril de 2015.

A oferta de preços realizada pelos agricultores, deverá se pautar na média
constante na planilha quantitativa, descritiva e financeira em anexa.

2. JUSTIFICATIVA
O Fundo Municipal de Educaçáo, através da Secretaria Municipal de Educação, vem a

público realizar Chamada Pública para AOUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL destinado ao
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), para o ano letivo de
2019.

Em 2009, a sançáo da Lei no 11.947, de 16 de junho, trouxe novos avanços para o
PNAE e a garantia de que 30% dos repasses do FNDE sejam investidos na aquisição de
produtos da agricultura familiar.

De acordo com o Artigo 14, do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE,
no âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) deverá ser utilizado na aquisição de
gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural
ou suas organizações, priorizando os assentamentos da Reforma Agrária, as comunidades
tradicionais indígenas e comunidades quilombolas. § 1o - A aquisição de que trata este artigo

-- poderá ser realizada dispensando-se o procedimento licitatório desde que os preços sejam
compatíveis com os vigentes no mercado local, observando-se os princípios inscritos no art.
37 da Constituição, e que os alimentos atendam às exigências do controle de qualidade
estabelecidas pelas normas que regulamentam a matéria.

A Chamada Pública consiste e, um instrumento de compra de gêneros alimentícios
oriundos da agricultura familiar que respeita a lógica de organização e produção dos
agricultores familiares, pois valoriza a produção familiar mais próxima de quem consome o
produto que, neste caso, são os escolares.

O encontro da Alimentação Escolar com a agricultura familiar é uma estratégia de
educaçáo alimentar e nutricional e contribui para o desenvolvimento local sustentável.

3. DO FUNDAMENTO LEGAL

A presente Chamada Pública reger-se-á pela Lei n.o11.947, de 1610712009, Resolução
n.o 26 do FNDE, de 1710612013 e Resolução no 04, de 02 de abril de 2015, aplicando-se
subsidiariamente a Lei no 8.666, de 2'l de junho de 1993.
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4. DA CONDUÇÃO DOS TRABALHOS

Os trabalhos desse procedimento serão conduzidos por uma Comissão, instituída, que
procederá a análise e o julgamento das propostas participantes, cabendo a esta comissáo
resolver, em qualquer fase do processo, o que for pertinente a boa condução do mesmo.

5. DAS COND|ÇÕES DE P,ART|C|PAçÃO

5.í. As propostas deverão seguir modelo de Projeto de Venda conforme anexo ll deste Termo
de Referência.

5.2 A contratação das propostas dos grupos de projetos participantes será deÍinida na
seguinte ordem de prioridade: grupo de projetos de produtores locais/Município, grupo de
projetos do território rural, grupo de projeto de produtores do Estado e produtores de outros
Estados, conforme o Art. 25, § 1o, da Resolução no 04, de 02 de abril de 2015.

5.3. Dentre cada grupo de projetos será dada a seguinte prioridade de seleção: os
assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades
quilombolas, os fornecedores de produtos orgânicos ou agroecológicos, os grupos formais
sobre os grupos informais e estes sobre os fornecedores individuais, conforme o Art. 25, § 20,
da Resolução no 04, de 02 de abril de 2015.

6. DOS PRODUTOS

6.í Conforme o Artigo 33 da Resolução FNDE/MEC no 2612013, os produtos adquiridos para
clientela do PNAE deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida pela:
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde (MS) e peto
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

7. LOCAL DE ENTREGA, PERIODICIDADE, RECEBTMENTO e EMBALAGEM.

7.1. os gêneros alimenticios deverão ser entregues conforme programação de entrega
expedida pelo Setor de Alimentação Escolar. Os locais de entrega serão:

7.1.1. Escolas municipais localizadas na sede do município e no distrito de Miritituba.
7.1.2. Nas escolas Engenheiro Francisco Barros, localizada no Km 30 ( campo verde)

e Paraná Miry, localizada na comunidade do Paraná Miry, margem direita do Rio Tapajós.
7.1 .3. No depósito do Setor de Alimentação Escolar.
7.1.4. Em outra escola que for autorizado pelo setor de Alimentação Escolar, mediante

combinado com os agricultores.

7.2. As entregas deverão ser nas datas e horários estabelecidos, conforme programação de
cada pólo. Não deverá ser feito entrega às quintas e sexta-feira, nas vésperaJde feiiados,
salvo autorização explicita do setor e/ou de pessoa responsável da escola. É
terminantemente proibida a entrega no domingo.

7.3. o cronograma de entrega poderá ser modificado ao longo da vigência do contrato, por
determinação do setor de Alimentação Escolar, por motivos de adequação do recebimento e
por parte dos agricultores, mediante justificativa ao setor. Esta juatificativa deverá ser
apresentada em tempo hábil ao setor para que se tome as devidas providências para não
prejudicar as escolas. Entende-se por tempo hábil no momento do recebimento de sua
programação de entrega.

7.4. As entregas serão feitas semanalmente, quinzenalmente e mensalmente conforme cada
produto e nas quantidades necessárias, em cada pólo, conforme determinação do setor de
Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educaçâo.
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7.4.1. Os produtos que não forem entregues na data especificada, cujo agricultor não
apresentar justiÍicativa plausível em tempo hábil, não seráo aceitas em outra data. Caso o
agricultor compareça ao setor em outra data com o produto em mãos, não será aceito pelo
setor, salvo autorizaçáo do responsável. Entende-se por tempo hábil, 1(uma) semana antes
da data prevista de entÍega.

7.5. Os gêneros alimentícios a serem entregues ao contratante serão os definidos na
chamada pública de compra, podendo ser substituídos quando ocorrer a necessidade, desde
que os produtos substituídos constem na mesma chamada pública e sejam correlatos
n utricionalmente e que seja autorizado pelo técnico responsável\RT.

7.6. Quando os produtos não atenderem as especificaçôes de qualidade da Pauta de
Gêneros Alimentícios em anexo deverão ser substituídos no prazo de 24h, contados do
recebimento provisório da contratante.

7.7. Se não for atendido o prazo determinado no item 7.6 a contratante expedirá um TERMO
DE RECEBIMENTO DEFINITIVO somente dos produtos que atenderam as especificações e
condiçÕes da Pauta de Gêneros Alimentícios em Anexo de Termo de Referencia.

7.8. Náo serão aceitas mercadorias embaladas em caixas de madeira e em cestas de palha.

.-, 7.9. Os produtos ALFACE, COUVE, CEBOLINHA, PEPINO, PIMENTA, PIMENTÃO, MAXIXE,
QUIABO, MILHO VERDE deverão ser entregues diretamente nas escolas municipais,
conforme cronograma expedido pelo Setor de Alimentação Escolar.

7.í0. Os demais produtos serão recebidos no depósito da alimentação escolar.

7.11. O Horário para entrega dos produtos deve ser de 08h as 09h, salvo autorização explicita
do Setor e/ou de pessoa responsável da escola.

7.í2. A programação de entrega será elaborada conforme as informações de fornecimento de
cada projeto de venda. O setor de alimentação escolar poderá modificar o cronograma de
entrega a qualquer tempo para adequações às necessidades do setor e por solicitação do
agricultor familiar.

7.13. O setor de alimentação escolar poderá emitir termo de notificação para o agricultor que
não cumpriu com a sua entrega dentro do MÊS e DATA determinados sem apresentar
justificativa, em tempo hábil ao setor.

v 7.í 4. Os gêneros alimentícios deverão ser embalados:
A) HORTALIÇAS (cebolinha e coentro, couve, alface): embalagem unitária, em

sacos plásticos transparentes.
B) VERDURAS (pimenta de cheiro, pimentão, quiabo, maxixe, pepino): em

sacolas tipo "rede".
C) VERDURAS (macaxeira): embalagem à vácuo.
D) FRUTAS (abacaxi, melancia): em caixas plásticas.
E) FRUTAS (milho verde): em sacos de fibra.
F) FARINHAS: em embalagem de í kg.

8. DAS OBRtcAÇÕES E RESPONSABTLTDADES DOS pRODUTORES

8.í O produtor e suas organizações comprometem-se a fornecer os gêneros alimentícios,
conforme o disposto na - PLANTLHA DE ESpEctFlcAÇoES E e-uANTtrATlvos oE
PRODUTOS em anêxo.
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8.2 O produtor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios nos preços estabelecidos
nesta Chamada Pública, durante a vigência do contrato.

8.3 Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes
em face da superveniência, praticados no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio
econômico financeiro da avença.

8.4 O produtor se compromete a entregar os produtos em suas quantidades determinadas
pelo Setor de Alimentação Escolar.

8.5 O produtor se compromete a fornecer somente o que produz

8.6. O produtor se responsabiliza a fornecer os produtos que constam em seu projeto de
venda e nas quantidades que tem capacidade de fornecer.

8.7. Caso, no decorrer da execução do Contrato, o agricultor não conseguir entregar seus
produtos contratados, por fatores que independem de sua vontade, poderá apresentar
justificativa oficial junto ao setor de alimentação escolar em tempo hábil para evitar prejuízos
aos escolares. Entende-se por tempo hábil, 48h após recebimento de sua programação de
entreoa.

9. FTSCALTZAÇÃO e COrurROle

9.í. A Secretaria Municipal de Educação, atraves de técnico \ RT \ QT, será responsável pela
fiscalização do fornecimento dos produtos recebidos no depósito do Setor de Alimentação
Escolar, observando todos os aspectos estipulados (prazo de entrega, local de entrega,
observância acerca da qualidade). Os materiais serão inspecionados (qualitativa e
quantitativamente) na hora da entrega.

9.'1.1 . Cada pólo\escola terá uma pessoa autorizada e qualificada para realizar este
procedimento. Os materiais serão inspecionados (qualitativa e quantitativamente) na hora da
entrega,

9.1.2. A pessoa responsável poderá recusar receber o produto que não esteja
qualitativa adequado ao consumo e nas quantidades especiÍicadas.

9.2. Náo obstante, a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos
os serviços, a Administraçáo reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a
plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os
serviços, diretamente ou por prepostos designados, sendo indicada para exercer a
fiscalização o Nutricionista Responsável Técnico da Alimentação Escolar.

9.3. Também fica estipulado a fiscalização do local de produção pelo Nutricionista/RT e/ou
Conselho Municipal de Alimentação Escolar, para verificação in loco de comprovação de
produçáo do agricultor e/ou empreendedor familiar rural.

9.3.1 Caso seja verificado e comprovado após visita que o agricultor e/ou
empreendedor familiar rural não produz o que fornece, será imediatamente solicilado
cancelamento de contrato e emitido notificação, em virtude de não atender as exigências do
Termo de Declaração de Produção, conforme modelo em anexo, que os produtos fornecidos
são de produção própria.

í0. AMOSTRAS
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10.í. Cada agricultor deverá trazer no dia da abertura da Chamada Pública uma amostra do
produto que irá fornecer para a devida análise e aprovação.

10.2. A não apresentâção da amostra ou a apresentação de amostra em desacordo com as
exigências deste edital implicará na automática desclassificação do item e/ou da proposta.
Salvo amostras de produtos que não se encontram em período de produção, estão isentas de
apresentação.

10.3 A análise ficará a cargo de profissional da área da nutrição, que emitirá seu parecer em
ata da sessão de abertura da Chama Pública.

í0.4. Os produtos apresentados por consequência neste Termo de Referência devem estar
em conformidade com a legislação de atimentos, estabelecida pela ANVISA do Ministério da
Saúde, salvo as desobrigadas e nem inclusas na respectiva legislação.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1 A chamada Pública deverá ser publicada em jornais de grande circulação municipal e

_,. estadual, em jornais. e meios de comunicação local como Rádio Comunitária, TV e lnternet,
- divulgar para organizações locais da agricultura familiar, e para entidades de assistência

técnica, por um período mínimo de 20 dias.

Mariane Bárbara Aires da Silva
Nutricionista / RT - Alimentação Escolar

Itaituba - Pará, 09 de maio de 2019.
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PLANTLHA DE ESpECtFtCnçOeS E QUANTTTATTVOS DE pRODUTOS

ITEM EspEcrFrcAçÕEs rÉcrurcns oos eÊruERos ALTMENTíctos UND
PNAE

FUNDAMENTAL
PNAE EJA

PNAE

NOVO
MAIS

EDUcAçÃo

PNAE PRÉ-

ESCOLA

PNAE

CRECHE

PNAE

rrrroíGerue

01

ABI1IEAXLfruto de tamanho médio, com características
íntegras e de primeira qualidade, limpo, coloração
uniÍorme, apresentando grau de maturação no estado "de
vez" (para amadurecer) que lhe permita suportar a

manipulação e o transporte. Não deve apresentar
quaisquer lesões de origem fÍsica, mecânica ou biológica.
Embalagem: caixas plásticas.

KG 2.176 183 t87 402 113

02

ALFACE. tipo CRESPA OU LISA. tamanho grande, coloração
uniforme, com folhas firmes sem áreas escuras, sem
sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua
aparência ou qualidade. Embalagem: unitária, em saco
plástico transparente.

MÇ 9.070 1.560 1.670 940 720

03

CEBOLINHA VERDE E COENTRO, hortaliça deve conter pelo
menos 06 folhas lisas, firmes, viçosas, de cor verde
brilhante, com coloração e tamanho uniformes e tÍpicos da
variedade, sem sujidades ou outros defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidâde, de colheita recente. O

coentro deve vir amarrado junto à cebolinha. Embalagem:
unitária, em sacos plásticos.

MÇ 8.56 t 2.610 8.280 2.888 3.040 390

04

COUVE MANTEIGA, folhas lisas, firmes, viçosas, de cor
verde brilhante, com coloração e tamanho uniformes e
típicos da variedade, sem sujidades ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e qualidade, de colheita
recente. Embalagem: unitária, em sacos plásticos.

MÇ 18.046 3.084 3.440 3.03 6 L.700 2r0
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05

FARINHA TAPIOCA. produto obtido dos processos de
ralar e torrar a mandioca. Fina, seca, branca, especÍfica para
mingau, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas e
livre de umidade e fragmentos estranhos. Embalagem
primária: sacos plásticos transparentes de 1kg. Embalagem
segundaria: sacos de fibra

KG 7.928

06

M EIRA, de primeira, raízes grandes no grau normal de
evolução no tamanho, sabor e cor próprios da espécie,
uniformes, frescas e descascadas, sem ferimento ou
defeitos, não fibrosa, livre de terra e corpos estranhos
aderente a espécie externa e isenta de umidade.
Embalagem: embalada à vácuo

(G 3.186 546 140 7.7r2 616 40

o7

MAXIXE. fruto característico, íntegro e de primeira
qualidade, fresco de colheita recente, limpo, colorâção
uniforme, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação e o transporte.
Embalagem: sacolas tipo "rede".

7.564 268 280 296 L64

08

MILHO VERDE, fruto de tamanho médio, com
características íntegrâs e de primeira qualidade, limpo,
maduro no ponto de consumo imediato, coloração
uniforme, produto selecionado consistente ao toque e
isento de partes amassadas. Debastado pelo menos 60%.
Emba em: sacolas de fibra

UND 68.010 9.168 2.342 10.052 5.684 910

09

MELA ctA, fÍuto de tamanho médio, com características
íntegras e de primeira qualidade, limpo, maduro no ponto
de consumo imediato, coloração uniforme, produto
selecionado consistente ao toque e isento de partes
amassadas. Embalagem: sacolas de fibra.

KG 2.o40 344 702 754 426 54

10

PEPINO, fruto de tamanho médio, com características
íntegras e de primeira qualidade, limpo, coloração
uniforme, produto selecionado consistente ao toque e
isento de partes amassadas. Embalagem: sacolas tipo
"rede".

KG 1.900 480 500 540 290 70
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11

PIMENTÃO. fruto característico, íntegro e de primeira
qualidade, fresco de colheita recente, limpo, coloração
uniforme, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação e o transporte.
Embalagem: sacolas tipo "rede".

KG 1.854 3L2 500 338 264 40

L2 KG 1.534 372 500 338 264 40

13

QUlAEO. fruto característico, íntegro e de primeira
qualidade, frêsco de colheita recente, limpo, coloração
uniforme, apresentando grau de maturação talque lhe
permita suportar â manipulação e o transporte.
Embalagem: sacolas ti "rede".

KG 1.564 268 300 296 164 20

Itaituba - Pará, 14 de fevereiro de 2019.

Mariane Bárbara Aires da Silva
Nutricionista / RT - Alimentação Escolar
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PIMENTA DE CHEIRO, fruto característico, íntegro e de
primeira qualidade, fresco de colheita recente, Iimpo,
coloração uniforme, apresentando grau de maturação tal
que lhe permita suportar a manipulação e o transporte.
Embalagem: sacolas tipo "rede".
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MODELO DE PROJETO DE VENDA

MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS FORMAIS

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

I . IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES

GRUPO FORMAT

1. Nome do Proponente 2, CNPJ

4. Município/UF

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

8. No DAP Jurídica 9. Banco í0. Agência CoÍente 1 1. Conta N' da Conta

12. No de Associados
13 No de Associados de acordo com a Lei no

11 .326t2006
14. No de Associados com DAP
Física

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

18. Endereço 19. Município/UF

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

1. Nome da Entidade 2- CNPJ
J.
Município/UF

4. Endereço 5. DDD/Fone

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

III . RELAÇÃO DE PRODUTOS

2. Unidade 3. Quantidade 4. Prêço de Aquisição" 5. Cronograma
de Entrega
dos produtos4.1. Unitário 4.2. Íolal

Declaro êstar de acordo com as condiçóes estabelecidas neste projeto e que as informaçôes acima conferem com as
condiçóês de fornecimento.

Assinatura do Representante do Grupo FoÍmal Fone/E-mail

3 Os'"dr^,o dl -r\-o".-.r:ANvCê- B,rri,g3lr.*,Jfl,'

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIIVIENTO AO EDITAUCHAMADA PÚBLICA N"

3. Endereço

1. Produto

OBS: " Preço publicado no Edital n xxíxrco( (o mesmo que consta na chamada pública).

Local e Data
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MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS INFORMAIS

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIIVIENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILTAR PARA ALIMENTAÇÁO ESCOLÂR/PNAE

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAUCHAMADA PÚBLICA N"

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
O Sim O Não

9.Nome da Entidade
Articuladora (quando houver)

10. E-mail/Fone

II - FORNECEDORES PARTICIPANTES

'1. Nome do Agricultor
(a) Familiar 2. CPF 4. Banco

5. N"
Agência

6. No Conta
Corrente

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

1. Nome da Entidade 2. CNPJ 3. Municipio

4. Endereço 5. DDD/Fone

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

flr - RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS

2. Produto 4.
Quantidadê

5. Preço de Aquisição'
/Unidade

6.Valor Total

Total agricultor

Total do
projeto

IV - TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO

1. Produto 2. Unidade 3 4 5. Valor Total por Produto 6. Cronograma de Entrega dos

a':)
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3, DAP

'1 . ldentificação do Agricultor (a)
Familiar 3. Unidade

OBS: - Preço publicado no Edital n x»/xxxx (o mesmo que consta na chamada pública).



(
(

'a'v.(O- (p..,J,-rç.--o § r"'1-c^ ..-r 5

,,rt,$,çlÍ,qlÍí,fl"

Quantidade Preço/Unidade Produtos

Total do projeto:
Declaro estar de acordo com as
rornectmento. projeto e que as informaçóes acima conferem com as condiçóes de

condições estabelecidas neste

Local e Data Assinatura do Representante do Grupo lnformal Fonê/E-maill
CPF:

Local e Data Itores as FAgricu orneced reso AS do nformalGrupo Assinatura
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MODELO PROPOSTO PARA OS FORNECEDORE§ INDIVIDUAIS

TAÇÃ
P R Jo TE o DE VEN DA D G Ê EN oR S L EIVI TN o DAS R Uc TL RAU F M L R ARAP L M NE o

E oSC NALAR/P E

POSTA TA
DENTI DA PCAÇÃO RO ED T NE D EtV TON o DE U HAMAc PDA BU L

l- TDENTIFtcAÇÃO DO FORNECEDOR
oRN CE DE Ro N D(A tvt LDUA

1. Nome do proponente
2, CPF

3. Endereço
4. Município/UF 5,CEP

6. N" da DAp Física
7. DDD/Fône 8.E-mail (quando houver)

9. Banco í0.No da Agência 1 1.N' da Conta Corrente

Il- Relaçáo dos Produtos

Preço de Aquisiçáo.Produto
Unidade Quântidade

Unitário Total

Cronograma
de Enlrêga dos
produtos

OBS: ' Preço publicado no
Edrtal n xxx,/xxxx (o mesmo
que consta na chamada
pública).

DENT F CA DA NEÇÃo T DADE EEX UT RAo oD PNAE/F DN E EI!4 C
Nome

CNPJ Município
Endereço

Fone
Nome do Representante aLeg

CPF
laDec ero rsta ade cordo CO m aS oC nd estabe ecições id n stee eto e uep n rmafo Srol q macr COacom mnfereAS çóecond s edçoe fornecrmento.

Local e Data Assinatura do Fornecedoi
lndividual CPF

r1*"<,t- (*-Aot'^r' d-r'-".1"'\'2
;,n to CordeiÍo de Momes

Nrnnc|onÉta OÍ
cRN- 738í'

/')
,^
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DECLARAçÃo DE PRoDUÇÃo DE GÊNERoS ALIMENTicIos

(FORNECEDOR INDIVIDUAL)
(NoME Do AGRIcuLT.R), (NACT.NALTDADE), (ESTADo crvrL), (pRoFrssÃo), portador (a) da cédura de
ldentidade no

emitida por (pela) em
, inscrito (a) no Cadastro de

;5=,r*,maefõ;-r.;;ã,
propna, conforme descrito a seguir.

na cid
3 e sob pena de le

Pessoas FÍsicâs sob no
residente e domicil

detentor da DeclaraÉo de Aptidão ao
iado (a) bairroade de Estado DECLÁRA, atendendo ao dispostor, que os produtos cotadOS NA CHAMADA PÚBLICA N' \201_. sáo oriundos de produção

Assinatura do Agrícuítor Fornêcedor lndividual

c'n(rt/ (C^ dl* 
"-l- 

.-r1"o^<-'-5

al o n c3,!9$3r3.[e-35oroes

(

Itaituba- PA. dô_,, oe2o_
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DECLARAÇÃo DE PRoDUÇÃo DE GÊNERos ALIMENT|CIoS

(GRUPO INFORMAL OU FORMAL)
O(A) (NOME DO GRUPO FORMAL -ASSOCIAÇÂO OU COOPERATIVA) pessoa jurÍdica de direito prlvado, inscrita no CNPJ
de com sede

Estado

neste
O CIVI

bairro 

-, 

cEP
sob o no

na cidade

NÃõro-[ÃLfõ-ÀD-O]EmD L), (PR
ato rep

l.:,T11*(") ?g, ÍNoyF Do REPRESENTANTE LEGAL DE AcoRDo coM o pRoJEro DE VENDA),\Jrlõ§AU),poÍtador(a)dacéduladeldentidadeno-,emitidapor(pela)
em

Assinatura do Representante Legal do Grupo Formal

Mariane Bárbara Aires da Silva
Nutricionista / RT - AlimentaÇão Escolar

ç^9',5b^^'c 6[ +.4 'on-t'"r:
A/r. trar-

.'-
U?

di o nco corj gg.o"$e jroroes

(
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PLANILHA QUANTITATIVA, DESCRITIVA E FINANCEIRA

II'I,]M ::iffi,,{+r.á3:r, rÉcNrcAs Dos cÊNE Ros
UND QUANT. CASA DA

VERDURA

AGOSTINHO
COSTA

MARTINS

GENESIA
CONSTANCCIA
A. SILVA

CASA DA
BANANA

RITA
MARTINS
DE
MELO

ENEDINA
P. DA
SILVA

MÉDIA
OE

PREçOS

I

ti
fruto deABACAXI. taman ho mód conlo,

caracterí cas nte e deSras nmctrap ual dadq e,
cornpo, unloração forme, resentandap o degrau

atm no esuração tado d vez adilnl(para urecer
ue eh rntq tapc il mansuportar cpu oaçâo

rteo aoNtransp d tar uapresen eruq esõcarsq
orde fiSrgem D] eca, can cíl bou o ICalóg

Enrba nl calage xas rias as.cp

KG 3.097 2,50 2,50
3,50 2,83

2 uJ

ástico

F C ti tamanho
e cogrand o nll formração co font lhas fi rmcs

scot areas escuras n1se s edad ou utros
feide tos ucq possam alterar § au t)c aaparê oLl

ual dad Ecq bant un itáraSem enta. saco p
tran arentesp

MÇ 14.890 3,00 3,00
3,00 3,00

3
rlos quc possam alterar sua

amarrado junto à cebolinha

H D E o

p

defe

LI
, hortaliça

deve conter pe lo menos 06 folhas lisas, firmes,
viçosas, de cor verde brii hante, com coloração etamanho uniformes e ti icos da variedade, semsujidades ou outros
aparência e qualidade, de coiheita recente. Ocoentro deve vir

: unltária, enl sacosEmbalagem plásticos.

MÇ 25.769 2,OO 2,OO
2,00 2,OO

I
*9E+4!IE S4. folhas tisas. firmes,
v-lçosas. de c.or verde briJhante. com coloraçâo e.amanno unrtormes e típicos da variedade, iemsrUroades ou outros defeilos que possam alterar suaaparencra e qualidade. de colheità recente.
E.mbatagem: unitària. em sacos plásticos.

MÇ 29.516 2,OO 2,OO
2,00

C\,'v.\ c,'ô- ór:rwl-tl,..r Ju .-'.\-.-^r:

Bionu Cwdeim de Moroes
Núnclonlsla QT

cRN' 738í7

3

2,OO
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5

FARINHA DE TAPIOCA. produro obtido dos
processos de ralar e torrar a mandioca. Fina. seca,
branca. específica para mingau. isenta de matéria
terrosa. fungos ou parasilas e Iiwe de umidade e
nagmentos estranhos. Embalagem primária: sacos
prastrcos transparentes de Ikg. Embalagem
§egundana: saÇos de fibra

KG 1.928
5,00 6,00 6,00

Ar\\,t.o írO.AuJ4O & zfr1.-o^o\5

6

MACAXEIRA, de primeira, raÍzes grandes no
grau normal de evolução no tamanhà. sabor e cor
propflos da espécie, uniformes. Íiescas e
descascadas. sem ferimento ou defeitos, nâo
trbrosa. Jivre de terra e corpos estranhos aderente a
especle extema e isenta de umidade. Embalagem:
embâlada à vácuo

KG 6.240 3,50 3,00
3,50 3,33

7

MAXIXE. fruto característico. íntegro e de
prrmerra qualidade. fresco de colheila recente,
llmpo. coloração uniforme. apresentando grau ds
maturação tal que lhe permita suponar a
manrpulaçâo e o lransporte. Embalagem: sacolas
tipo "rede"-

XG 2.572 10,00 5,00
t2,o0 9,00

8

MILHO VERDE. fruto de tamanho médio- com
c"racterísÍicas íntegras e de primeira qualidade,
lrmpo. maduro no ponto de consumo imediato,
coloração uniforme, produto selecionado
conststente ao toque e isento de panes amassadas.
Debastado pelo menos ó0olo. Emba,agem: sacolas
de fibra.

UND 96.166 1,00
1,00 1,00 1,00

9

fruto de tarnanho nrédio, com
caracleristicas integras e de primeira qualidade,
Irmpo. maduro no ponto de consumo imediato,
cotoração uniforme. produto selecionado
consrstente ao toque e isento de panes amassadas.
rmoalagem: sacolas de fihre

MEI,ANC

KG 4.320 2,50 1,50
2,OO 2,00

l0

PEPINO. frulo de tamanho médio, com
caracterisricas íntegras e de primeira qualidade.
lmpo. coloraçào uniforme. produÍo selecionado
con§rstente ao toque e isento de partes amassadas
t mtlalagem: sacolas tipo .'rede',.

KG 3.780 5,00 6,00
3,50 4,83

t/3 \ionco Cordeiro k Moru'
Nutírcrcnlsta Or

ctaN- 7145/7

(

s,67
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pllr gXTÃO-,fruto caracreristico, integro e de
pnmeira qualidade. ilesco de colheita recente,
limpo. coloraçào uniforme. apresentando grau de
maturaçâo tal que lhe permita suDoíar a
manipulaçâo e o transpone. Embalagem: sacolas
tipo "rede".

(

il
KG 3.308 8,00 12,00 72,0O

8,00 10,00

3
BiortglSi,r.d.r{,,""

72

PIME\TA DE CHEIRO. fruro caracreristico.
rntcgro e de prirneira qualidade. fresco de colheita
recenle. limpo. coloraçào uniforme. apresentando
grau.de.maturaçào tal que lhe permita suponar a
manrpulação e o transpone. Embalagem: sacolas
trpo "rede".

KG 2.988 t2,oo 72,00 10,00
10,00 11,00

13

OUl4BO. Íiuto característico. Íntegro e de
prrmeira qualidade, fiesco de colheira recente,
Iimpo, coloração uniforme, apresentando grau de
maÍuraçâo tal que lhe permita suponar a
manrpulação e o lransporte. Embalagem: sacolas
tipo "rede".

KG 2.6L2 10,00 15,00
12,00 12,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SEoRETARTA MUNTCTPAL DE EDUCAÇÃO

DI RETORIA ADM IN ISTRATIVA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ANEXO II - MODELO PROPOSTO DE CONTRATO DE VENDA

CONTRATO N,O /2OXX

coNrRAro DE AoursrÇÃo ,= 
i5[,?T,?iâ^.y5§Jf".f§,ÉD0êGRrcuLruRA 

FAMTLTAR PARA A

A (nome da entidade executora), pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua
_, inscrita no CNPJ sob n.o _, representada neste ato pelo (a) Prefeito (a)
MUnicipal,o(a)Sr.(a)-,doraVantedenominadocoNTRATANTE,eporoutrolado
(nome do grupo formal ou informal ou fornecedor individual), com situado à Av. _, n.o_,
em (município), inscrita no CNPJ sob n.o (para grupo formal), CPF sob
n.o ( grupos inÍormais e individuais), doravante denominado (a) CONTRATADO (A),
fundamentados nas disposiçÕes da Lei n" 1'1.94712009 e da Lei no 8.666/93, e tendo em vista o que consta
na Chamada Pública n" resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que
seguem:

CúUSULA PRIMEIRA:

É objeto desta conÍalação a aquisição de GÊNERos ALIMENTÍC|oS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTAçÃO ESCOLAR, para alunos da rêdê de educação básica pública, vêrba FNDE/PNAE,

_ sêmestre de 20)«, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos dê acordo com a chamada
pública n.o _, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de
anexaçáo ou transcriçáo.

CúUSULA SEGUNDA:

9^ 9.9|II4T.4 o se compromete a. .fornecer os gênêros alimentícios da Agricuttura Famitrar aoCONTRATANTE conforme descrito na Cláusula euarta Jeste Contrato.

CúUSULA TERCEIRA:

O limite individual de venda de gêneros alimentÍcios do CONTRATADO, será de até R$ 2O.OOO,0O (vinte milreais) por,DAP por ano civir, reÍêrente à sua produção, conforme a regisraçáo oo p.gi".ã'Náààn"r o"Alimentaçáo Escolar.

CúUSULA OUARTA

Pelo fornecimento dos gêneros al
Alimentícios da Agricultura Familia

imentÍcios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de Gênerosr, o (a) CONTRATADO (A) receberá o vator totàl O.'ÀS 
-" -- --

a) o recebimento das mercadorias_d-aÍ-se-á mediante apresentaçáo do Termo de Recebimento e das Notas
5'ffi:1"* 

venda pera pessoa responsáver pera arimentffi nãlocat oe entrega, consoante anexo deste

b) o preço de aquisiÇáo é o prêco pago ao fornecedor da agricultura Íamiliar e no cálculo do preço Já devemestar rnctuídas as despesas com rr"tà o.ur.ó. Àrrã*;;;;;il., assim como com os encargos Írscais,
ã3!'3il;,33$?:.'5"';illT5liT,:*:T3"":?í:f " o*"0;;;;l;;' à;.p;;"-" d;;ÃHl,'#!,i,"nto
c) o fornecimento dos produtos deverá se daí conforme a chamada pubrica n. -_-t2oxx,com entrega noslocais êspecíficos de cada póro, conrorme a [rogrã;;;ã" d;'$ffi"o" Arimentação Escorar.

Ár"-A!t)

td{r1?

ffi+}É'*



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SEcRETARtA MUNTCIPAL DE EDUCAÇÃO

DIRETORIA ADMIN ISTRATIVA
ALTMENTAÇÃO ESCOLAR

Valor Total do Contrato

CúUSULA OUINTA:

As despesas decoÍrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotaçÕes orçamentárias:
PROG, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.

CúUSULA SEXTA:

O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea "a", e após a
tÍamitação do processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às
entregas do mês anterior.

cúUSULA SÉTIMA:

O CONTRATANTE que náo seguir.a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATADO,
está su.ieito a pagamento de multa de 2%, majs juros de 0,1% ao dia, sobre o vãlor da parcela vencida.

CúUSULA OITAVA:

O CoNTRATANTE sê compromete em guardar pelo prazo estabelecido no §_1.1 do artiqo 4s da Resotucão0D/FND-E no 26120 Í3 as cópias das Notas Fiscais de'compra, os Termos de-FãããEiÃãiiããffijiâbilidade,
apresentados nas prestaçóes de contas,_bem como o prol"to de Venda oe eenerôs íriÃ"n'ii"io. o"Agricultura Famiriaí para Arimentação Escorar e oocrmÉniós anexos, estando à disposição paracomprovaçáo.

CúUSULA NONA:

i^.1g-:lsly:lF responsabilidade do GONTRATADO o ressarcimento de danos causados aoCoNTRATANTE ou a terceiros, decorrentes oe sra 
"utp" 

o,ioorã na execuçáo do conÍato, não excruindoou reduzindo esta responsabilidade â fiscalizaçáo.

cúusuLA oÉcrun:

o coNTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses particulares poderá:

3.üi:1ff:"'llBliJS lfât3r".*?+[ilo 
para merhor adequação às rinaridades de interesse púbrico,

b) rescindir uniraterarmente o contÍato, nos casos de inÍração contratuar ou inaptidão do coNTRATADo;
c) fiscalizaÍ a execução do contrato;

d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcialdo ajustei
sempre quê o ..NTRATANTE arterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa docoNTRATAD., devêrá respeitar o 

- 
equiríbrio 

""onoÃi"o-iinãn""iro, 
garantindo-rhe o aumento daremuneraçâo respectiva ou a indenização por de.pÃ; j; r";;il;.

CúUSULA DÉcIMA PRIMEIRA:

Ósd|r^4,,üdmffr,,i

Produto I Unrdade lQuantidade Preço de Aquisiçáo
I

I Periodicidade de
Entrega

PÍeço Unitário (divulgado nê
chamada pública)

I

Preço Tota

.4;n@



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SEcRETAR|A MUNICtPAL DE EDUCAÇÃO

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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

CúUSULA DÉcIMA SEGUNDA:

A Íiscalização do presente contrato Íicará a cargo do rêspectivo Íiscal de contrato, da Secretaria Municipal
de Educação, da Entidade Executora, do Consêlho de Alimentação Escolar - CAE e outras entidades
designadas pelo contratantê ou pela legislação.

CúUSULA DÉcIMA TERCEIRA:

CúUSULA DÉcIMA QUARTA:

Este ContÍato poderá sêr aditado a qualquer tempo, mediante acordo íormal entre as partês, resguardadas
as suas condiçÕes êssenciais.

CúUSULA DÉcIMA QUINTA:

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.

CúUSULA DÉCIMA SEXTA:

Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante
Cláusula Décima Quinta, poderá ser Íescindido, de pleno direito, independentêmente de noiificação ou
interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

a) por acordo entre as partes;

b) pela inobservância de qualquer de suas condiçÕes;

c) por quaisquer dos motivos previstos em lei.

CúUSULA DÉCIMA SÉTIMA:

O presente contrato vigorará da sua assinatura
apresentado (Cláusula Quarta) ou até de

até a entrega
dê

total dos produtos mediante o cronograma

CúUSULA DÉCIMA oITAVA:

É competente o Foro da Comarca de
quê se originar deste contrato.

para dirimir qualquer contÍovérsia

E, por estarem assim, justos e contratados, assrnam o presente instrumento em três vias de iguar teor eforma, na presença de duas têstemunhas.

O presente contrato rege-se, ainda, pela cha
no /20)«, pela Lei no 8.ô66/1993 e pela

CONTRA TADA (Grupo Format)

PREFEITO MUNIC IPAL TESTEI/UNHAS

mada pública n.o l20XX, pela Resolução CD/FNDE
ei no 11 .94712 em todos os seus termos

_(município). _de_ de

I

2

(.s'
or'/í/o'

.. /) "*vnd)
À0 L^,.> "

nr"ggt'3'S['I{trI

&m

1a



REPÚBLICA FEDERATIVA OO 8RÀSIL
ESTÂDO DO PÂú

FUNDO MU NICIPAL DE EDUCACÃO DE ITÂIIUEA

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL DO

A Empresa inscrita no CNPJ sob n" por intermédio de seu representante legal,
portador da Cédula de Identidade no

e do CPF n' vem pela presente, declarar, de

o ato de assinatura do contrato, o

ito) horas, conforme exigências
que se compromete, se caso for vencedora do certame, apresentar n

contrato assinado físico e digital, no prazo de 48 (quarenta e o

o (a) Sr (a).

/'^l fi,@ifl

introduzidas pelas Resoluções n's 1 I .534, I I .535 e l1 .536114 para o acesso eletrônico aos sistemas

do TCM/PA.

OBS: No caso de não possuir Certificação digital da empresa, apresentar declaração se

comprometendo a adquirir a certificação digital (e-Cnpj da empresa ou e-CPF da Pessoa Física) no
prazâ máximo de 05 (iinco) dias após a assinatura do contrato, caso seja a vencedora do ceÍame. É
facultado ao Fundo Municipal de Educação de Itaituba/PA, quando a convocada não apresentar o
contrato assinado digitalmente no pràzo estipulado, convocar as LICITANTES remanescentes, na
ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

(Cidade/Estado), (data do recebimento e início de abertura das propostas)
(assinatura e carimbo do responsável legal pela empresa)

-oJ?

EDITAL CHAMADA PÚBLICA NO OO4/20í9-DL.

CONTRATO
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