
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PAú

FUNDO MUNIÇIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBA

EDITAL CHAIÚADA PUBLICA NO O7l20í 8-DL
PROCESSO ADMINIS TRATIVO NO 126/2018

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE ITAITUBA, pessoa jurídica de direito público, no uso de sua

prerrogãtivas legais e considerando o disposto no art. 14 da Lei no11.94712009 e na Resolução FNDE n'
26/2013, atraves da Secretaria lvlunicipal de Educaçáo, localizada na Av. Transamazônica Km O1 s/no,

Bairro Perpétuo SocoÍro, vem realizar Çhamada Pública para aquisiçáo de gêneros alimentícios da

âgricultura familiar e do empÍeendedor familiaÍ rural destinado ao atendimento do Programa Nacional de

Alimentação Escolar.

1 - OBJETO

1.1 AOUtstÇÃO DE GÊNEROS AI VIENTÍCtOS DA AGRTCULTURA FAtvILIAR E DO

EI\IPITEENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAIMA NACIONAL DE

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, nos termos da Lei n.011.947, de 16/07/2009, Resolução n." 26 do FNDE de

17/44t2013 e Resoluçâo n'04, de 02 de abril de 2015, durante o ano de 2018, conforme especificaçôes

CONtidAS NO TÉRMO DE REFERÊNÇIA.

2. DA PARTICIPAÇAO:

2.T. Sonlente poderá participar desta CHAÍVIADA PUBLICA o interessado que pertencer a Agricultura

Fanriliar / Empreendedor Familiar Rural ou suas organizaçôes, priorizando os assentamentos da refoÍnta

agrária, as conrunidades tradicionais indigenas e comunidades quilombolas, conforme o artigo 14, da Lel n'
1'1.947/2009.

2.2 Os íornecedores serào Agricultores Familiares e Empreendedores Íamiliares rurais, detentores de

Declaraçáo de Aptidáo ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura FamiliaÍ - DAP Fisica e/ou

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

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar- PRONAF, organizados em grupos formais

e/ou inÍoflxais.

3. DATA, LOCAL E HORA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS

3.1 O prazo para a entrega da documentação para habilitação e projeto de venda será no periodo de 05 de

dezembro de 2018 a 26 de dezen'rbro de 2018, no horário de 08h as 14h no Auditório da Secretaria

Municipal de EducaÇáo.

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

IteÍn 2 . deverão eniregar dois envelopes distintos lacrados. sendo um de documentaçào - HABILITAÇÀO e

outro de Projeto de venda.
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ENVÉLOPÊ N" O1 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇAO

E N DEREÇArvlENTO: A COÍMtSSÀO DE AVALTAÇÃO DA CHA|IIADA pUBLtCA

REFERENCIA DOCUMENTAÇÃo DA cHANIADA puBLlcA N'07/20.18-DL

PROPONENTE NON4E COI\iIPLETO

ENVELOPE N'2 _ PROJETO DE VENDA

ENDEREÇAIÚENTO: À CON]ISSÃO DE AVATIAÇÃO DA CHAIVIADA PÚBLICA

REFERENCIA: DOCUÍVIENTAÇÀo on oHavnoR puBLlcA N" o7l2018-DL

PROPONENTE, NOÍT4E COMPLETO

3.3 Os docLlmentos deveráo ser apresentados em uma via. As cópias deveráo ser autenlicadas ou cópra

Xerox acompanhada cio originâl para sua autenticação, no momento da abeÍtura do envelope, por servidor

da Administração.

3.4. Documento enritido via internet seráo devidamente anãlisados junto ao site

3.5. Toda a documentaçào de habilitação deverá estar vigente, observando os respectivos prazos de

validade

3.6. Os oocun]entos não poderão apresentar emendas, rasuras ou ressalvas

3.7. Náo seráo recebidas documentaçÕes e Projeto de Venda de Grupo( FORMAIS, lNFORtVlAlS,

INDIVIDUAIS) íora do prazo estabelecido neste Edital.

4. DA SESSAO DE DIVULGAÇAO DAS ANALISES DA ABERTURA OOS ENVELOPES

4.1 Os envelopes serâo apresentados em sessão pública conforme programação abaixo

Evento

Período de divulgação

da chamada pública

DOU, FAÍ\IEP,

DELTA(Jornal

Amazonia), Radio e

Televisão.

Secretaria lvluniclpal de

Educaçào

(AUDTTORTO )

Data Ho rário Local

20 dias

Recebimento da

docunrentaçáo

05 de dezembro de 2018

a 26 de dezembro de

201 8.

Das 8:00 as 14:00hs

-l

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBA

I



Sessào pública para

divulgaçáo do resultado
27t12t2018 0Bh as 17h

5 - FONTE DE RECURSO

5 1 Recursos provenienles da previsão Orçamentária na Lei Orçamentária Anual para 2018, mecliante as
especifrcaçôes ordenadas a seguir:

12.306 0251.2.037 PÍograma de Alirnentaçáo Escolar - PNAE
12.306 0251.2.038 Programa do PNAE - lndígena
12.306 0251.2.039 Manutênçáo do PNAE - lntegral / Mais Educaçáo
12.346.0252.2.041 Manutençào do Programa de Alimentaçáo Escolar - PRE * ESCOLA
12.346.0252.2.042 ManLltençâo do Programa de Alimentaçáo Escolar - PNAEC / CRECHE
12.306.0253.2 043 l\4aoLrtençào do Progranra de Alimentação Escolar - PEJA
3 3 90 30 00 llateriâl de Consurno

6. DA COMISSÀO DE AVALIAÇÃO DA CHAMAOA PÚBLICA

6.1. A Adnrinistraçáo nomeará uma comissáo para conduzir os trabalhos de Chamada Pública, a qual
iniciârà seus trabalhos com a publicação dâ Chamada Pública, tendo a seguinte constituiçáo:

a) 01 representanle da Diretoria de Çompras / Selor de Licitaçáo;

c) 01 Íepresentante da Secrelaria lvlunicipal de Educação;

c) 03 representantes da Secretaria l\4unicipal de Agricultura,

6.2 A Conrissáo Julgadora será nomeada com Íins especificos para trabalhar nesta Chamada Pública.
extinguindo-se suas alribuiçÕes com as assinaturas de todos os contratos entre a Administração e os
represenlantes da agricullura íamiliar.

7. SÀo ATRIBUIÇÔES DA coMISSÃo oe avnI|açÃo DA CHAMADA PÚBLICA DA AGRICULTURA
FAI,4ILIAR:

a) receber os envelopes dos proponentes, contendo a documentagâo de habilitação e o projeto de vendas,

tr) classificar e julgar as proposlas dos participantes da Chamada Püblica;

Secretaria Mu nicipal de

Educaçáo

(AUDrrÓRrO)

Endr Rod.

Transamazônica-s/no -

Bairro Comêrcio -
SECRETARIA DE

EDUCAÇÃO.

End: Rod.

Transamazônica-s/no -

Bairro: Comércio -
SECRETARIA DE

EDUCAÇÃO.

ffi'q'.?wM
REPÚBLICA FEOERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PAú
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBA
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d)d vulgar o resLrltado do processoi

B. DOS CRITERIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS PELA COMISSÃO OE AVALIAÇÃO.

8.1 Para seleção, os projetos de venda habilitadas serão divididos em: grupo de projetos de fornecedores
locais, grupo de projelos do teÍÍitório rural, grupo de projetos do estado, e grupo de propostas do país.

8.2. Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleçãol

l- o gr!po cle prcjetos de fornecedores locals terá priorclade sobre os demais grupos.

ll - o grtrpo de projetos de fornecedores do lerritório rural terá prioridade sobre o do estado e do País.

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

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

l- os assentanlentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades
qLrilombolas, nào havendo prioridade enlre estes,

ll - os Íornecedores clc. g
n" 10.831 de 23 de deze

êneros all
mbro de 2

menticios certificados como orgânicos ou agÍoecológicos. segundo a Lel
00 3;

lll - os Grupos Formais (organizaçÔes produtivas detentoras de Declaraçáo de Aptidáo ao PRONAF - DAp

Juridica) sobre os Grupos lnfoÍmais (agricultores familiares, detentores de Declaração de Aptidáo ao

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

DAP Flsical

Caso a EEx. nâo obtenha as qLiantidades necessárias de produtos oriundos do grupo de projetos de

Íoílecedores locais, estas deverão ser complementadas com os projetos dos demais grupos, em acordo

con.r os criterit,:s de seleção e priorização citados nos itens 8.1 e 8.2.

8.4. No caso de empate entre grupos formaas, terão prioridade organizaçÕes com maioÍ poÍcentagem de

agrrcultores Íantiliares e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro de sócios, conÍorme DAP

Juridica.

8.5. Enr caso de persislir o empate, será realizado solteio ou, em havendo consenso entre as partes, poderá

optaÊse pela divisão no fornecimento dos produtos a serem adquiridos entre as organizaçôes finalistas.

il.6 Os produtos da Agricultura Familiar e dos Empreendedores Familiares Rurais a serem fornecidos para

Alimentação Escolar seráo gêneros alimentícios, priorizando, sempre que possivel, os alimentos orgánicos

e/ou ag roecolog icos.

9. DOCUMENTOS PARA HABILITAçAO

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

âbaixo para se submeter a avaliaçáo e aprovaçáo clos men.rbros da comissáo avaliadora do certame:

GRUPO FORMAL DE AGRICULTORES FAMILIARES, DETENTORES DE DAP JURIDICA;
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os Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais constituídos em
cooperativas e Associaçôes os documentos reracionados abaixo para serem avariados e aprovados:
a) Prova de lnscriçào no Cadastro Nacional de pessoa Jurídica _ CNPJ;
b) Extrato da Declaraçáo de Apticiào ao PRONAF - DAP Juridica para associaçôes e cooperativas e cópra
do extrato da DAP emitido nos últimos 30 dias:

c) Prova de Regularidade (certidáo) com a Fazenda Federal com â Seguridade Social - INSS e ao FGTS
(Fundo de Garantia do Tempo de Serviço):

f) CÓpia do Estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade, registrado na Junta Comercial, ,o caso
de cr..rolreralivas, ou cartório de Registro civir de pessoas Jurídicas, no caso de associaçÕes. Em se
lratarrdo de enrpreendin'lerltos íamiliares. deverá ser apresentâda cópia do Contrato Social. registrado en]
Cartório de RegistÍo Clvil de pessoas Juridicas;
g) Projeto de venda de Gêneros Arimenticios da Agíicurturâ Famiriar para Arimentaçáo EscoraÍ;
h) Para prociutos de origem animar, apresentar documentaçáo comprobatória de serviço de rnspeÇào,
podendo ser municipal, estadual ou federal.

i) Cópia de conta correnle em banco do grupo forn]al,

J) a declaraçáo de que os gêÍreros arimentícios a serem entregues são produzidos peros
cooperados/associados,

k) declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento do ttmrte
lndividual de venda de seus cooperados/associados,

GRUPO INFORNIAL DE AGRICULTORES FAMILIARES;

o Grupo lrrformal de agricultores familiares detentores de DAP íísjca organizados em grupo deverá
apÍesentar os documentos abaixo relacionados, para serem avaliados e aprovados:
a) a prova de inscriçáo no Cadastro de pessoa Fisica _ CpF:
b) Exlrato da Declaraçáo de Aptidão ao PRoNAF - DAP e cópia do extÍato da DAp Física de cada agricultor
familiar parlicipante, emilido nos últimos 60 dias,

c) a prova de atendimento de requisitos previslos enr Lei especifica, quando for o caso,
d) a declaração de que os gêneros alirnenticlos a serenl entregues sáo produzidos pelos agricultores
fanriliares rêlacionados no projeto de venda.

e) projeto de vendâ de gêneros alinrentícios da agricultura familiar e/ou empreendedor familiar, com
assinatura de todos os agricultores participantesl

DOS FORNECEDORES INDIVIOUAIS, NÃO ORGANIZADOS EM GRUPO;

os íofnecedores indviciuais delentores de DAP Física náo organizados em grLrpo os docr]mentos allaixo
relacionados, para serem avaliados e aprovados:

a) a prova de lnscrição no Cadastro de Pessoa Fisica - CpF;

b) Exlratc cla Declaração cle Aptidão ao PRONAF - DAP e Çópia do extrato da DAP Fisica de cada aqricultor

fam!l ar participante, entitido nos irltirnos 60 dias:



REPÚBLICA FEDERATIVÂ OO BRASIL
ESTADO OO PARA

EUNAO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DE ITAITUBA

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

d) a declaraçáo de que os gêneros alimentícios a serem entregues são pÍoduzidos pelos agricultores

Íamiliares relâcionados no projeto de venda.

e) cópia de conla corrente em banco

í) projeto de venda dê gêneros alimentlcios da agricultura familiar e/ou empreendedor Íamiliar, com

assinatura de todos os agricultores participantes;

9.2 ENVELOPE N'.002 _ PROJETO OE VENDA

9.2.1 No envelope n' 02 os fornecedores individuais, GÍupos lnformais ou Grupo Formais deverão
apreserltaí o Projato de Venda coníorme modelo constante no TeÍmo de Referência-Anexo I da Charnada

PLibl ca e ser erltregue de Íorma legivel em unra via, sen'l emendas ou rasuras, contendo preço(s) unitário(s)

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

9.2.2 A relaÇào dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão pública na data de 27

de dezembro de 2018 e registrada em ata apôs o término do prazo de apresentaçáo dos projetos. o
resultado da seleçâo será publicado até 15 dias após o prazo da publicaçáo da íelação 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 se(em) contratado(s) será( ào) selecionado(s) conforme critérios

estabelecidos pelo aí. 25 da Resoluçáo.

9.2.4. Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios cla Agricultura Familiar o nome o

CPF c n'' da DAP Fisica de cada agricullor fanriliar íornecedor quando sê tratar de Fornecedor lndrvidual ou

GrLrpo lnÍonral. e o cNPJ E DAP jurídica da organizaçáo produtiva quando se tratar de Grupo Formal.

9.2..j. Na atrsência ou desconíorm i(la(lL. cle qualquer desses documentos constatacla na allertura dos

envelopes poderá ser concedido âbertura de prazo para sua regularização de até 2 dias, conforme análise

da Comissão J ulg adora.

9.2.6 O encaminhamento dos projetos de venda pressupôe o pleno conhecimento de todas as exigências

contidas no edital de chamada pública e seus anexos e implica a aceitaçáo integral e irrelratável aos termos

e condiçoes deste Edital.

7. LOCAL DE ENTREGA, PERIODICIDAOE E RECEBIMENTO
7 I Conlorme o termo de Referência. ANEXO Ido edital.

B. PAGAÍV]E NTO

B 1 - O llaganrenlo será realizado até o 10" (decimo) dia útil do mês subseqüente ao do fornecimento
nledianle apresentaÇâo de docuÍTrento íiscal correspondente ao fornecimento efetuado, vedada á
antec pação de pagamento, para cada faturamento.
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B 2 O pagarnênto de que trata o itenr anterior serà realizado somente dos produlos com TERN4O DE
RECÊllLiúENTO DEFINITIVO, oLr seja. DEDUZIDO O VALOR DOS PRODUTOS que náo atencteranr as
especllicaçÕes e conCiçoes do Tern]o de ReÍeíência-Anêxo I do Edital de Chamada Pública (composta
PEIA PLANILHA DE ESPECIFICAÇÔES E QUANTITATIVOS DE PROOUTOS(PAUTA); MOOELO DE
PROJETO DE VÊNOA PROPOSTO PARA GRUPOS FORMATS; MODELO DE PROJETO DE VENDAS
PROPOSTO PARA GRUPO INFORMAIS; MODELO DE PROJETO DE VENDAS PROPOSTO PARA
FORNECEDORES INDIVIDUAIS e PLANILHA QUANTATTVA, DESCRTTTVA E FINANCETRA DE
REFERENCIA(MENOR PREÇO); DECLARAÇÃO DE PROOUÇÀO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE
FORIJECEDCORES INDIVIDUAIS; OECLARAÇÀO OE PRODUÇÁO DE GENEROS ALIMENTICIOS OE
GRUPOS INFORMAL E FORMAL).

B:i O preço para aquisiçào dos gêneros alimentícios seráo definidos pela Entidade ExecLrlora, com base na
realizaçáo cje pesquisa de preço no mercado local e eslarâo contando na Chamada p(lblica.

8.4 o preço de aquisição deverá ser o preço médjo pesquisado em, no mínimo, três mercados locais
priorizando a feira do Agricultor Familaar, acrescido dos insumos, fretes, embalagens e encargos
necessários ao íornecimento do produto.

8.5 Para os gêneros alimentícios orgânicos e agroecológicos, será acrescido até 30% em relação ao píeço
convencional. conforme a lei n" 12.512 de 14110120i1 .

8.6 Os gêneros alin"rentícios da agricultura familiar náo poderáo ter preços iníeriores aos produtos cobertos
pelo Programa de Garantia de Preços da Agricultura Fanriliar (pGpAF) , an. 23, s 6u da mencionada
Reso[rçãc do FNDE, site: httpr//www.md a. aov. b r/saí/a ro u ivos/1 203'118176.pdÍ

8.7. O limite individual de venda do agricullor familiar e do empreendedor familiar rural para a alimentaçãc
escolar deverá respeitar o valor máxinro de Rg 20.000,00 (vinte mil reais), por DAp/Ano/EnIdade
Ex(-cutora, e obedecerá as seguintes regÍas:

| ' Paê a conrercialização com fornecedores individuais e grupos iníormais, os contratos individuais

firnrados deveráo respejtar o valor máximo de R920.000,00 (vinte mil reais), por DAp/Ano/E.Ex.

1l - Para a comercializaçáo com grupos íormais o monlante máximo a ser contratado será o resultaclo do

tr(tnrero de agricUltores fanriliares inscritos na DAP juridica multiplicado pelo limite individual de

comerc alizaÇão, utilizando a seguinle fórmula:

Valor ntáxifro a ser contralado = nu de agricultores fan]iliares inscritos na DAP juridica x RS 20.000,00

8.8 Durante o periodo de vigência do Conlrato reÍerente a esta Chamada Pública, os prodlltos adquiridos
po(leráo soirer reajLrste de preÇos em face da superveniência, praticados no mercado, com a finalidade de
marrtei o equilibrio econômico íinanceiro da avenÇa.

9 - DISPOSIÇOES GERAIS

9.1 - O edital Chamada Püblica poderá ser obtida no endereço descrito abaixo, no horário de 08h as 14h,
de seEunda a sexla-íeira SECRETARIA [!'IUNICIPAL DE AGRICULTURA, End: Av. Marechal Rondon. s/n' -

Anliga CEPLAC e na DIRETORIA DE COI\4PRAS, End. Rod. Transamazônica, Esquina com Decima Rua,
BÉrLr o Bel.r Vista, Anexo ao Ginásio l\4unicipal.

9.2 . Fazenr parlL's integrantes deste Edital de Chanrada Ptiblica os seguintes anexos:
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- ANExo l- TerÍno de ReÍerênciâ (composta pera PLANILHA DE ESpEclFlcAÇôES E
QUANTlrATlvos oE PRoDUToS(PAUTA); MoDELo DE pRoJETo DE vENDA pRoposr'o PARA
GRLJPoS FoRÍ!4Als; n/ooELo DE pRoJETo DE vENDAS pRoposro PARA GRUpo tNFoRMÂts;
MOIIELO DE PROJETO DE VENDAS PROPOSTO PARA FORNECEDORES INDIVIDUAIS E PLANILHA
QUANTATIVA, DESCRITIVA E FINANCEIRA DE REFERENCIA{MENOR PREÇO); DECLARAÇÀO DE
PRODUÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE FORNECÊDCORES INDIVIDUÁró; OECUENAÓÀO OE
PRODUÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE GRUIPOS INFORMAL E FORMAL);

- ANEXO II - I\IODELO PROPOSÍO DE CONTRATO DE VENDA.

. AN EXO III_ MODELO DE DECLARAÇÀO DE ASSINATURA DIGITAL DO CONTRATO

I4. A aqrisição dos gêneros alimenricios será formalizada através de um contrato de Aqulsição de\, Gêneros Alimentíclos da Agriclrltura Familiar para Alimentação Escolar que estabelecerá com clareza e
prec sào as condiçóes para sua execução, expressas em cláusulas que deÍrnarr oS oIeitos. obflCaçoes e
respolsabil dades das pades, ent conÍormidade com os iermos da chama da pública e da proposta a que se
vrnculaor be l conro do Capitulo lll - Dos Contratos, da ei 8.666/19

9 3 Os proriulos âlinrerlticios cleverào atender ao disposto na legislaçâo sanitária (federal estadual ou
nrunlcipal) especiÍica para os alimentos cle origem aninral e vegetal.

I 5 Â charrra(la Priblica (ioverá seÍ I)ublicada e.nr jorrrais de grancle circulaçào municipal e estaclual,
ent jornais ú meios de comurlicaçáo local conlo Ráclio Cornunitária, TV e lnteÍnet, divulgar para
oÍganizaçÔes locais da agricultura familiar, e para entidades de assistência técnica, por um-periodo
rnininto de 20 dias.

IOSE DE RIBAIVIAR 
^\, 

.trn! ,h Ío,,na d,e(,,i DoÍ o!r
.,,'.',\|) ,1: , .| ,^L

/\Ll.'ll_1t.,//\ L 
".,. ,,,.,.. -..

sILVA:4 1435095200 L)rú!'r )Di3I I 06 r; r7r5,o]c0

/Í)A 03 de dezenrbro de 2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

SECRETARTA MUNTCTPAL DE EDUCAÇÃO

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

ALTMENTAÇÃO ESCOLAR

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - AGRICULTURA FAMILIAR

í. DO OBJETO

constitui objeto desta chamada Pública a AoulslÇAo DE GÊNERos ALlMENTIolos
DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O
ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TCTMOS dA
Lei n.oí1.947, de 1610712009, Resolução n.o 26 do FNDE, de 1710612013 e Resolução no

04, de 02 de abril de 2015.

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

público realizar chamada Pública para AQUlslÇÃo 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 sanção 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 ReÍorma 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.
a7 da Constituição, e que os alimentos atendam às exigências do controle de qualidade

-'cstabelecidas 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
educação 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 161Q7120Q9, 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 21 de junho de 1993.

4. DA CONDUÇÃO DOS TRABALHOS
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, Os trabalhos desse procedimento serão conduzidos por uma Comissão, instituída, que
procederá a análise e o julgamento das propostas participantes, cabendo a esta comissão
resolver, em qualquer fase do processo, o que for pertinente a boa conduçáo do mesmo.

5. DAS COND|ÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.í. As propostas deverão seguir modelo de Projeto de Venda conforme anexo ll deste Termo
de Referência
5.2 A contrataçáo das propostas dos grupos de projetos participantes será definida 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

-6.1 Conforme oArtigo 33 da Resolução FNDE/MEC no2612013, os produtos adquiridos para

clientela do PNAE deverão atender ao disposto na legislaçáo de alimentos, estabelecida pela:

Agência Nacionat de Vigilância sanitária (ANVlsA) do Ministerio da saúde (MS) e pelo

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

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

7.1. Os gêneros alimentícios deverão ser entregues conforme programaçâo 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 BaÍros, localizada no Km 30 ( Campo Verde)

e Paraná Miry, localizada na comunidade do Paraná Miry, margem direita do Rio Tapajós.
7.í.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.

.-,/.2. As entregas deverão ser nas datas e horários estabelecidos, conforme programação de

cada pólo. Náo deverá ser feito entrega às quintas e sexta-feira, nas vésperas de feriados-,

salvo autorização explicita do Seior eiou 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 Alimentaçáo Escolar, por motivos de adequação do recebimento e
por parte dos agricultores, mediante justificativa ao setor. Esta justificativa deverá ser
apresentada em tempo hábil ao setor para que se tome as devidas providências para não
preiudicar 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 Educação.

7.4.1. Os produtos que não forem entregues na data especificada, cujo agricultor não
apresentar justificativa plausível em tempo hábil, não seráo aceitas em outra data. Caso o

Itor compareça ao setor em outra data com o produto em máos, não será peloagncu
es
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setor, salvo autorização do responsável. Entende-se por tempo hábil, 1(uma) semana antes
da data prevista de entrega.

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 substituidos constem na mesma chamada pública e sejam correlatos
nutricionalmente e que seja autorizado pelo técnico responsável\RT.

7.6. Quando os produtos náo atenderem as especificaçÕes de qualidade da Pauta de
Gêneros Alimentícios do Anexo I desta Chamada Pública deveÍão ser substituÍdos no prazo

de 24h, contados do recebimento provisório da contratante.

7.7. Se não for atendido o pruzo determinado no item 7.6 a contratante expedirá um TERMO

DE RECEBIMENTO DEFINIÍ|VO somente dos produtos que atenderam as especificaçÕes e

condiçÕes da Pauta de Gêneros Alimenticios Anexo I deste Edital de Chamada Pública.

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

7.9. Os produtos ALFACE, AÇAÍ, COUVE, CEBOLINHA, PIMENTA, PIMENTÃO, MAXIXE,

OUIABO, PEPINO, LARANJA, OVO DE GALINHA, MILHO VERDE, TOMATE dEVETãO SCT

entregues diretamente nas escolas municipais, conforme cronograma expedido pelo Setor de

-AlimentaÇão Escolar.

7.10. Os demais produtos seráo recebidos no depósito da alimentação escolar.

2.11. 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.i2. A programação de entrega será elaborada conforme as informações de fornecimento de

cada projeú de venda. O set,or de alimentação escotar poderá modificar o cronograma de

entrega á 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 notificaçáo para o agricultor que

não cumpriu com a sua entrega dentro do MÊS e DATA determinados sem apresentar
justificativa, em tempo hábil ao setor.

7.14. 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 (abóbora, macaxeira): em sacos de fibra.
D) FRUTAS (tomate, batata doce, bananas, mamão, abacaxi, melancia): em caixas

plásticas.
E) FRUTAS (milho verde, laranja): em sacos de fibra.
F) OVO DE GALINHA: cuba de papelão para 30 ovos, acondicionado em caixas de

papelão com capacidade para 12 cubas.
G) AÇAi: sacos plásticos transparentes com identificaçâo do produto. Entregue

em temperatura de até 1otr C. O transporte deverá ser veÍculo refrigerado que não congele o

alimento. Ou caixa térmica que seja adequada a conservaçáo da temperatura em refrigeração

e\ou congelamento. E o responsável pela entrega deverá estar uniformizado e lim

.RI§Rll 1{2Ú
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' A) Entregue em temperatura de congelamento. Deverá ter aspecto firme e cor
característica.

B) O transporte deverá ser em veículo refrigerado Ou caixa térmica que seja
adequada à conservação da temperatura de congelamento. E o responsável pela entrega
deverá estar uniformizado e limpo

C) A embalagem primária deverá ser unitária, reforçada, lacrada, identificada com
rótulo indicando data de fabricação e de validade e registro no órgão competente.

D) A escola fará conferência do produto no local de recebimento, com total
autonomia para devolução caso o produto não atenda as especificações de qualidade.

E) O fornecedor deverá Íazer substituiçáo da mercadoria devolvida no prazo de
24h.

8. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS PRODUTORES

8.1 O produtor e suas organizaçÕes comprometem-se a fornecer _os gêneros alimentícios,
conforme o disposto no ANEXO I - PLANILHA DE ESPECIFICAçOES E QUANTITATIVOS
POR POLO da presente Chamada Pública.

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 posslbilidade 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.

_'i.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
entrega.

9. F|SCAL|ZAçÃO e COUtnOte

9.í. A Secretaria Municipal de Educação, através de tecnico \ 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
nah

{Rtl

procedimento. Os materiais seráo inspecionados (qualitativa e quantitativamente)
entrega.
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' 9.1.2. A pessoa responsável poderá recusar receber o produto que não esteja
qualitativa adequado ao consumo e nas quantidades especificadas.

9.2. Não obstante, a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos
os serviços, a Administração 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
Íiscalização o Nutricionista Responsável Técnico da Alimentação Escolar.

9.3. Também fica estipulado a fiscalizaçáo do local de produção pelo Nutricionista/RT e/ou
Conselho Municipal de Alimentaçáo Escolar, para verificaçáo in loco de comprovação de
produção 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 náo produz o que fornece, será imediatamente solicitado
canÇelamento de contrato e emitido notificação, em virtude de não atender as exigências do
Termo de Declaração de Produção - ANEXO lV, que os produtos fornecidos sâo de pÍodução
própria.

10. AMOSTRAS

10,1. Cada agricultor deverá trazer no dia da abertura da Chamada Pública uma amostra do
produto que irá fornecer paÂ a devida análise e aprovação.

10,2. A não apresentação da amostra ou a apresentação de amostra em desacordo com as
exigências deste edital implicará na automática desclassiÍicação do item e/ou da proposta.
Salvo amostras de produtos que não se encontram em período de produçáo, estão isentas de
apresentação.

10,3 A análise ficará a cargo de profissional da área da nutriçáo, que emitirá seu parecer em
ata da sessáo de abertura da Chama Pública.

10.4. Os produtos apresentados por consequência no anexo lda Chamada Pública devem
estar em conformidade com a legislaçáo de alimentos, estabelecida pela ANVISA do
Ministério da Saúde, salvo as desobrigadas e nem inclusas na respectiva legislação.

-1 1. DtsPostçÕES GERATS

11.1 A chamada Pública deverá ser publicada em jornais de grande circulação municipal e
estadual, em jornais e meios de comunicaçáo 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.
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Mariane Bárbara Aires da Silva
Nutricionista / RT - Alimentação Escolar

Itaituba - Pará, 05 de novembro de 20'18.



pLANTLHA of .rrr",r,"AçÕES E euANTrrAT,rorL= pRoDUTos

ITEM esRrcrrrcaçÕrs rÉcntces oos e Êruenos au rvteruígos UND
PNAE

FUNDAMENTAL
PNAE UA

PNAE

NOVO
MAIS

EDUcAçÃo

PNAE PRÉ-

ESCOLA

PNAE

CRECHE

PNAE

truoÍcerue

01

agógoRa fúeouRa, com casca sem brilho e firme,
tamanho grande, uniforme, sem ferimentos ou defeitos,
turgescentes, intactas e bem desenvolvidas, livre de terras
ou corpos estrânhos aderentes a superfície externa.
Embalagem: sacos de fi bra.

KG 3.400 592 600 1.300 372

02

ABACAXI, fruto de tamanho médio, com características
íntegras e de primeira qualidade, limpo, coloração
uniforme, 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, mecánica ou biológica.
Embalagem: caixas plásticas.

KG 2.176 183 L87 402 1,1,3

03

AI.FACE. tioo CRESPA OU LISA. tama nho 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

n
1.560 1-.670 120

o4

ACAÍ.
Líquido, fluido, fresco, procedente de espécies genuínas e
sãs. Deve apresentar condições de armazenamento
refrigerado, em embalagens transparentes com rótulo ou
etiqueta que o identifique conforme legislação.
Embalagem em sacos plásticos transparentes com
capacidade para 1 litro.

(

flt\
LITRO

M*"
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2. s81 435 475 542 72

05

BANANA PRATA. de 1ê qualidade, graúdas, em penca,
frutos com 60 a70% de maturação, com cascas uniformes
no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor
da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com
brilho. Embalagem: caixas plásticas com capacidade para

KG 920 2.340 1,.764 858 90

36

1.5 30 940

9.520



(
até 20k9.

904 57206

BANANA PACOVAN OU CHIFRE DE BOl. de 1s qualidade,
graúdas, em penca, frutos com 60 a 7Oo/o de maturação,
com cascas uniformes no grau máximo de evolução no
tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou
defeitos, firmes e com brilho. Embalagem: caixas plásticas

com capacidade para até 20k9.

KG 2.040 344 700 30

07 KG 48 28

BATATA DOCE. Batata doce extra, lisa, firme e compacta,
devendo ser graúda, isenta de enfermidades, parasitas e
larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, devendo
ser prioritariamente orgânicos e/ou agroecológio.

666
banana frita crocante, derivado do beneficiamento da
banana pacovan, salgada, em embalagens plásticas

transparentes, com peso unitário de 509, sem adição de
conservantes.

BANANA FRITA

PACOTE 3.600

4,1n
7es

09 2.610 8.280 2.888 3.040

CEBOIINHA 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 qualidade, de colheita recente. O

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

MÇ

-lffir*sra'RI'CnH tlA

aim€nraÉo Éscolaí

8.5 61

3.440 3.036 L.700 2\0

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 3.084

08

390

10 18.046



(

coLoRAL. condimento de cor avermelhada a base de

urucum. Características: pó fino. Embalagem: saco plástico

transparente, termossoldado, com capacidade para até
1009.

5502.640 3.254 !.97910.864 1-.67IPCT11

2223.600UNDL2 DOCE DE BANANA.
lngredientes: banana, açúcar e corantes. Embalagens

individuais de 20g.

1.158 2703.170 2.26212.718 1.792KG13

produto obtido dos processos de

ralar e torrar a mandioca. Fina, seca, amarela, isenta de

matéria terrosa, fungos ou parasitas e livre de umidade e

fragmentos estranhos. Embalagem primária: sacos plásticos

transparentes de lkg. Embalagem segundaria: sacos de

fibra.

FARINHA DE MANDIOCA,

384 807324.024 728KGL4

roduto 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

FARINHA DE TAPI

3642.342 5.026 2.8426.876

Ds

UND 27 .204 t
v

lABAllJll fruto 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.

616 40740 1-.712546KG

IllnlneDu'r\ralv! rr.v

Aliínentâçào Esçdal

3.18616

MACAXEIRA. 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 espécle externa e isenta de umidade.
Embalagem: embalada à vácuo

296 764280KG 1.564L7

MAXIXE. 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".

15

268



(
MÍTHO VERDÉ. fruto 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. Debastado pelo menos 60%

Embalagem: sacolãs de fibra.

10.0s2 5.68418 UND 68.0r.0 9.168 2.342 910

754 42619

MEIANCIA. fruto 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 pârtes

amassadas. Embalagem: sacolas de fibra.

KG 2.O40 344 702 54

\L.7LO 25.130 9.947 910
OVO DE GALINHA, branco ou vermelho. Embalagem
primária em caixa de papelão. Embalagem secundária em
cubas de papelão com 30 unidades.

UND 68.020 6.6s0

2.900 480 500 540 290 702L

gEelNlL fruto de tamanho médio, com características
íntegras e de primeíra qualidade, limpo, coloração
uniforme, produto selecionado consistente ao toque e

isento de partes amassadas. Embalagem: sacolas tipo
"rede".

KG

22 KG

vl
L 312

)s

500 338 264 40

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".

PIMENTÃO

KG

AliÍnentação Escol€Í

1.854 3L2 500 264 4023

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

PIMENTA DE CHEIRO

1,40

GOMA DE TAPIOCA, produto derivado do beneficiamento
da macaxeira, fresca, do tipo para fazer tapioquinha.
Embalada em sacos plásticos transparentes, com
capacidade para 5009.

KG

20

1.854 )

24



QUIABO, 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".

Itaituba - Pará, 05 de novembro de 2018.

t
Mariane da Silva

Nutricionista / RT - Alimentação Escolar

268

tola

25 KG 1.564 300 296 L64

26

Fruto caractêrístico, extra AA, 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 plásticas.

TOMATE.

KG 3.428 1.156 1.680 2.O22 r.L62 150

27

Sabores de acerola, maracujá, cupuaçu, taperebá, abacaxi.
Pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais
e aditivos químicos, sabor característico e agradável. lsenta
de vestígio de descongelamento. Acondicionada em
embalagem transparentê, peso Iíquido de 500g, contendo
na embalagem a identificação do produto conforme
legislação. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar
da data de fabricação.

POLPA DE FR CONGEI.ÁDA

KG 13.185 1.558 1.888 956 220

20
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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 ALIMENTAÇÁO
ESCOLAR/PNAE

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAUCHAMADA PÚBLICA N"

I - TDENTTFTCAÇÃO DOS FORNECEDORES

GRUPO FORMAL

1. Nome do Proponente 2. CNPJ

3. Endereço 4. MunicÍpio/UF

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

8. N' DAP JurÍdica 9. Banco 10. Agência Corrente 1 1. Conta No da Conta

13. No de Associados de acordo com a Lei no
11.326t2006

'í4. No de Associados com DAP
Física

15. Nome do representante legal ,I6, CPF

'18. Endereço 19. Município/UF

il - TDENT|FTCAÇÃO DA ENTTDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC

'1. Nome da Entidadê 2. CN PJ
3.
Município/UF

4. Endereço 5. DDD/Fone

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

ilr - RELAÇÃO DE PRODUTOS

1 . Produto 2. Unidade 3. Quantidade 4. Preço de AquisiÇão*

4.1. Unltário 4.2. f otal

5. Cronograma
de Entrega
dos produtos

9v1

OBS: - Preço publicado no Edital n x»d»(xx (o mesmo que consta na chamada públic€)

W;'
142M

AIiÍnsnlaÉo Escolaí

12. No de Associados

17. DDD/Fone



Declaro estar de a@rdo com as condições estabelecidas neste pro.ieto e que as informações acima conferem com as
condiçÕes de fornecimento.

142üt

ILocal e Data Assinatura do Representante do Grupo Formal

Alirn€ntaçêo EscdeÍ

^
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Ouantidade Preço/Unidade Produtos

Total do projeto:

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

Assinatura do Representante do Grupo lnformal Fone/E-mail:
CPF:

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

1428n
Allmrnhçâo Es.dâr

Local e Data:



( (

MODELO PROPOSTO PARA OS FORNECEDORES INDIVIDUAIS

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÁO
ESCOLARYPNAE

TDENTTFTCAÇÂO DA PROPOSTA DE ATENDTMENTO AO EDTTAUCHAMADA púBLtCA N.

r- IDENTTFTCAÇÃO DO FORNECEDOR

FORNECEDOR (A) INDIVIDUAL

1. Nome do Proponente 2. CPF

3. Endereço 4. Município/UF 5.CEP

6. N' da DAP Física 7. DDD/Fone 8.E-mail (quando houver)

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

ll- Relação dos Produtos

Produto Unidade Quantidade
Preço de AquisiÉo* Cronograma

de Entrega dos
produtosUnitário Total

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

ilr - TDENTTFTCAçÃO DA ENTTDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC

Nome CNPJ Município

Endereço Fone

Nome do Representante Legal CPF

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

Local e Data:
Assinatura do Fornecedor
lndividual

142At

Jvl

AlÍnefllaÉo EscdeÍ

CPF:



(

PRONAF (DAP FÍsica) no

, CEP
na Resolução/FNDE/CD n" 2612013
própria. conforme descrito a seguir.

OECLARAÇÃO DE PRODUçÃO DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS

(FORNECEDOR TNDtVtDUAL)

(NoME Do AGRIcULTOR), (NActoNALtDADE), (EsrADo ctvtL), (pRoFtssÃo), portador (a) da céduta de

ldentidade no emitida por (pela) em

, inscrito (a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob no detentor da DeclaraÉo de Aptidão ao
residente e domiciliado (a) bairro

na cidade de Estado DECLARA, atendendo ao dispostoe sob pena de lei , que os produtos cotados na CHAMADA PúBLICA N" \201_, são oriundos de produção

Itaituba- PA, _ de de20_.

Assinatura do Agricultor Fornecedor lndividual

YL

Aiínentâçáo Escolat

1{?tí

(



OECLARAçÃO DE PROOUçÃO DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS

(GRUPO INFORMAL OU FORMAL)

o(A) (NOME DO GRUPO FORMAL -ASSOCIAÇÃO OU COOPERATIVA) pessoa .iuídica de direito privado, inscrita no

(

com sede 

-, 

baírro 

-, 

cEP
CNPJ sob o no

na cidade
de Estado

neste ato representado(a) por (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DE ACORDO COM O PROJETO DE VENDA),
(NACIONALIDADE), (ESTADO CIVIL), (PROFISSÃO), portador (a) da Cédula de ldentidade no emitida por (pela)

em

inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob no
CEP

residente e domiciliado (a)
na cidade deba irro

Estado nos termos do Estatuto Social, DECLARA atendendo ao disposto na Resolução/FNDE/CD
n" 2612013 e sob pena de Iei, que os produtos cotados na CHAMADA PÚeLtCA Ho UOl_,, são oriundos de produção própria dos agricultores
familiares e/ou associados relacionados no Projeto de Venda, conforme descrito a seguir.

Itaituba- Pa, _ de de20

Assinatura do Representante Legal do Grupo Formal

Allmlntrçâo Escolal

(

a

,í;ly'*W;
\xl,!t1mu, Rr4nN tq28í



PREFÊITURA IVlUNICI PAL DE II-AITUBA
SECRETARIA I\,1UN ICIPAL DE EDUCAÇÃO

DI RETORIA ADIVIINISTRATIVA
ALIIVENTAÇÃO ESCOLAR

ANEXO II . MODELO PROPOSTO DE CONÍRATO DE VENDA

CONTRATO N," /2OXX

coNrRAro DE AOUrsrÇÃo ,t 
N5li,..T,?iôiy.r§Ji?i§lBiê"RrcuLruRA 

FAMTLTAR PARA A

A (nome da entidade executora), pessoa juridicã (le direito público, com sede à Rua

lvlLnicipal, o (a) Sr. (â)
, repíesentada neste ato pelo (a) Preíe lo (â )

(nome do grupo formal ou informal
e (frunicipio), inscrita no CNPJ
n.'_ ( grupos infor
furndamentacjos nas disposiÇôes da
r'- (lha:radi, Pi,ol ca n _

, doravante denontinado CONTRATANTE, e pcT oUtro ta.lc

de Gênero s

fl
___ inscrila no CNPJ sob n.o

ou fornecedor individual), com situado â Av. _.--, n u_-
sob n.o 

-.---, 
(para grupo formal). CpF soo

nrais e ind viduais) doravante denominado (a) CONTRATADO (A)
Lei n0 11.947/2009 e da Lei n" 8.666/93, e tendo em visla o que consta

resolvenr celebrar o presente contrato mediante as cláusulas qUe
seg!er-.

C L/\ U S I-] LI\ t,RIN,4EIRA:

E objelo dc'sla coÍ)1ralaçáo a aqLrisiçáo de GÊNEROS ALltvENTiCloS DA AGRICULTURA FAí\ntLtAR
PAI?A ALiÍ\'IENTAÇÃO ESCOLAR. para alunos da recie cle ectucaçáo básica pública verba FNDE/PNAE

- 
:t-r'lÉstre t1c 2OXX descritos no quadro pre,risto na Cláusula Quarta todos de acordo ccnl a chanr3rl:,

L'riii,'i ca rl'- o clLral írca Íazefdo parle inlcgíarle do presente conlÍalo jndepenoenterrente r:lc
anírraçàc ou transcriÇão.

lLÂ!SULir SEcUNDI\;

O CONTRATADO se con]promete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Fan.til ar ao
COMRATANTE coníorn]e descrito na Cláusula euaíta deste Contrato

CL,ÁUSULA TERCEIRA:

i) lrrrriie rrril vi.lrral de venCa de gênercs alirnenlicros do COIITRATADO será cle ate RS 2O.OO0 O0 (vrntü rr i
r!jrlL§) por UAP por ano clvil, relerente à suâ proti!Çá!-, conÍorrne a legislaçào clo Progianta Nacronal ai!
.\l,rr.ntação Escolar.

CL/i,SULA QUARTA:

Íornecrnrerto dos gêneros arin,enticios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro)
'rnticios cia AgricuIura Fanririar, o (a) coNTRATADO (A) receberá o valor total de R$

a) O reccbill'lento das nlercadorias dar-se-á mediante altresentação do Termo de Recebimêntc e das Notas
I:lscais de Vênda pela pessoa responsável pela alinlertaçaio no local cle entrega, consoante anexo dest.,
C úl]lfato.

lr).o preço de aquisição é o preço_ pago ao Íornecedor da agricultura familiar e no cálculo do preço já devenr
estar incluidas as despesas com frete, recursos humanos e materiars, assim como com os encaigos Íiscais
sociais, conterciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cLimprimento
das obrigaçóes decoÍrentes do presente contrato.

cl o ÍoÍrrecimento dos produtos deverá se dar conÍorme a Chamada pública n' ---l2)xx com entrega nos
locais especÍficos de cada pólo. coÍ.tíofllle a prograntaçào do Setor cle AlimentaÇâo Escol3r



PREFEITURA MUNICIPAL DÉ ITAITUBA
SECRETARIA N/UNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DI RETORIA ADIVINISTRATIVA
l\t-l lvl ENI'AÇ/\O ESCOI-AR

CLAUSULA QUINTA:

/\: Casocsas decorrenies do presente conl ral o Correrão à conta das Seguinles clotaçoes orçanlentárias
PROG. ALIMENTAÇ

.Li\USULA SÉX TA

O CONIfu\TANTE, após receber os doclrnentos descritos na Cláusuia Quarta. alinea ,a. e apos a
lranlrtaçâo do processo para inslrução e liquidaçáo, eÍetuará o seu pagamento no valor corresponcienle éjs
L.flreqas do mês anlerior.

CL/'USULA SETI]\IA:

O CONTRATANTE qtre náo seguir a íornra (le libeiacaro de recursos para pagamento clo COI,ITRATADO
cstil stlie to 3 paganlento de nrUlta de 2%, mais juros de 0 1% ao dia, sobre o valor cla parcela vencida

CL/\USULA OiTAVA:

O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no
CD/FNDE n" 26/2013 as cópias dês Notas Fiscais de Conrpra, os Ternros d

d
e Recebin]ento e Acerlabilidaci:

ill)r(:-c(:Íltados nas prestaçÔes de contas, benr conro o Projelo de Venda c1e Gêneros AltmeÍllicrijs en
,r.- r ':. ltri'a [:.]Íll li.rr para Alimentação Escolar e cioc!Ínentos anexos estando à clrspos Çiju pai;
Jrlr Llliovitcáo.

C L,\I,]SU LA NONA

a de exclLrsiva resporl sabilldacle clo CONTRA-rADO o ressarcimento de danos causados ao
CONTR/TTANTE ou a terceiros, decorrenles de sua culpa ou dolo na execuçáo do contrato náo excluirido
ou reduzindo esla responsabilidade à fiscalizaÇão.

CLAUSULA DECll"4Al

'J Cu)NTl</\'l-^N lE en'l razâo da sLrprenracia clo inlera,sse publico sobre os interesses pa11icule es poderâ

â) nlocliÍlcar unlleteralmenle o conirato para nrellror adequaÇão às Íinalidades de interesse públlco
r.:s[,er1ando os direilos do CONTRATT\DO,

b) rescintlir !rnilateralmenle o conlrato. nos casos de inlração contratLlal ou inapliclão clo CONTRATADO

c) íiscalizai a L.xeci.iÇáo do contrato:

(1)ai)licar sanÇóes ntotivadas pela inexecuçáo total ou parcial do ajUstei

li-'f i;:e i:'re c coNTR^TANlE aireÍar o; rescirdir' o conlrarto sem Teslar caraclerzarc:r curpê uo
COI{TR/ITADO. deverá respeitat o equilll.irrc ecoÍrôntiüo-Íinanceiro garantindo-lhe o aUmenlo da
reniiineraÇào respectiva o,,r a rndeniz:rç:to por despesas já realizadás.

CLAUST]LA DECiMA PRIIúEIRA:

Preço Total

Valor Total do Contrato

i. .r-t- U Jaüe Q-ii rrioaüa
Perrodrcrdacie de ltl

I Entrega 
I

Preço de Aquisiçáo

PreÇo U nitário (divulgado na
charnada p úbllca)

I

.i\:ar'l



PREI. EITURA IMUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA IVIUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DIRETORIA ADÍVINISTRATIVA
ALr[/ENTAÇAO ESCOLAR

A rt'lrlta ãplicaaia apôs regular processo adnrin strallvo poderá se. descot'tlacla clos lj.agarrentos
Ê)\/êr\lrialrnenle devidos pelo CONTÍiÂl /\N-tE ou ct.rar oi) ior o caso cobrada judrc alrnenle

CLr',USULÂ l)EClf,4A SEGUND/r

^ 
frscalizaçào alo presentL. contralo Ílcará a cargo do respectivo íiscal de contrato, da Secrelaria l\4unicipal

de Educaçáo, da Entidade ExecutoÍ'a, do Conselho de Alimentaçáo Escolar - CAE e outras entrdades
designadas pelo contratante ou pelê legislaÇáo.

.ll. JSJ-^ DECltulA TERCETRA

C presentir ccnl.ato rege-se ain(ia lle a cirarnaoa l)rrl)iica n ! _-12ÇXX pela Rescl,rii:ro CD/FNLlt
a Le n" T I -q4712A09 . enr todos os seus ter rnos

CLÀUSULA DECINIA OUARTA

Esle Contrâlo poclerá set aclitado a clualquer ten]po, medrante acordo formal enlre as partes, resguardadals
as suas c00drçÓes essenciais.

CL ÁUSULA DECIN4A QUINTA:

/\s cilÍlltinicaÇÕês com origenr neste conlrato (leveTSo ser iormais e expressas, por n"teio Ce carla que
slilli-'rte letá valLaâde sc enviada ír'reciiante reolsrri) de ecellinrentc ou por íax transrn lido pelas pades.

1-' l.Á!SULr\ DEC lNlA SEXTA.

l sle Contrato, desde que observaciâ à formalizaçáo preliminar à sua efetivação por carta cofsoar,le
(llâLrsirla Declnra Quinta, poderá ser rescinclido, de pleno direito. independentemente de nol.iÍicação ori
lfierpelaçáo judicial ou exlrajudicial. nos seguiÍ]tes casos:

ai,, ilaí acorr:jO entre AS patrleS

ll) f-rcia ifotlser\,áncia cie qualqLler cie su.ts coItiiÇões

c) por qualsqLler dos nrottvos previstos ern let.

CLÁUSULA DECIN4A SETIIúA:

O lirL'sente contrato vigorará da sua êssinatLrra até a entrega tolal clos prociutos ntedtante c cro|ograrira
iri)resL.nlado (Cláusula Quarta) ou ate _cle 

-.-de 

_.
CL,AUSULA DECIMA OITAVA:

E por eslaren] assim, justos e contratados, âssinam o presente instrumento em três vias de igual teor e
iornra, na presença de duas testemLlnhas.

_.=-(m.rn,cípro/. _de de

CO NTRATADO(S) (lndividual ou crupo tnfonl]al)

CONIRATADA (Grupo Foínat)

PREFEITO IVIUNiCIPAL TESTE|llUNHAS

JOSE DE ^5si,rndo:io

RTBAMAR i""'+t'i?]fl ü1,.

A Livl Er DA r l,ltlil,,,i;!,,,.,
SILVA:4143 oo

50es200 ?;$l;:;,1;í"



REPÚBLICA FEDÉRAIIVA DO T}RASIL

ESI^DO DO PARA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBA

EDITAL CHAMADA PUBLICA N" i .DL

\\ 1.\() l - \to t)[t.o l)1. l)ll(]1.,\li,\C,\o l) l,l ,\sslN,\'l L,l{,\ lll(i t l ,\L l)o
('()\ {.\l(l

A lirrrpresu inscrita no CNPJ sob n'_. por intcrmúclio dc seu representilntc lcrll
u (. rl Sr Iii,) porliulor da f'etltrla dc ltlcntit{,rde rt''

- c rlo Cl)[: r]o ____---_ I e rn pcllt pre s! nlt. tlte lltltr. .lc
Li.l- j, ,\r|ltl-iL,)l)tut(. st eirsL) lor \cltcc(l\)lir (l() ecftilnrr. illlfesürllf ll0 lrto (ic llssilliltllril (l() (olrtfilLo. \l
iorl lLt() ri:.sirIL,io L ] i ,.r i Lrr i rt r t' )1 !'. r'r() I)i3./() rlc I I lii::c.r) lro[is. ion li-,rr.' j\;g;iliiii., iIir,,.lLrzi.lir:,
p!liri l((solrLia)js rr''s l l.j-i-]. l l.-5-i-i c I L5i6, l-l prrr,r Lr rreesst.r !letrônicL) ir\rs sislinlis tlo l('\1 1'].\

L)liS: \o cirso (l!' rriio possrrir ( eltilicaçàrr digitLrl Lllr crlpresâ. apreseritilr (leellIal!.1,' -!
!()nrtrr!rlr'lun(l() lr lld(loirir x s!'r'1i11111r;io tligitrrl (t-( np-j .lrr enrlttesn trLr c-( l)li(lir l)ss5Oir I i'r.,rt rr,

lrirr.,., Lrirr.'.irrLr ,lc ()5 lcinco) dilts trpris a assil.rirtuflr (lo a()llttir1(). cirs() sejir i1 \cr]e(rl()ril rlo eeIl.LIrU I
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