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EDITAL 

 

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2019 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI 11.947/2009, RESOLUÇÃO/CD/FNDE 

Nº 26/2013 E 04/2015. 

 

PREÂMBULO 

O MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA, através da Secretaria Municipal de Educação – 

SEMED, vem realizar Chamada Pública para Aquisição de Alimentação Escolar, em cumprimento 

do estabelecido pela Lei 11.947/2009 e Resolução nº. 26/2013 e 04/2015 do Ministério da 

Educação, para o ano de 2018. Os interessados deverão apresentar a documentação para habilitação 

e proposta de preço, no dia 21 de Outubro de 2019, às 09:00 horas, na sede da Prefeitura 

Municipal, situada à Praça São Miguel, nº 60-São Miguel. 

 

1. OBJETO 

O objeto da presente é a Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do 

empreendedor familiar rural para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escola – 

PNAE, dos alunos matriculados na rede de Ensino Municipal de Augusto Corrêa. Conforme 

especificações do Anexo I desta Chamada Pública. 

 

2. DATA, LOCAL E HORA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

Até o dia, hora, e local mencionados no preâmbulo deste Edital, os interessados entregarão dois 

envelopes distintos, sendo um de documentação – HABILITAÇÃO e outro de PROPOSTA DE 

PREÇOS. 

 

3. CONDIÇÕES DE PARTCIPAÇÃO.  

Fornecedores Individuais, Grupos Informais e Grupos Formais, de acordo com o art. 27 da 

Resolução FNDE nº 04/2015. 

Os agricultores familiares podem participar como fornecedores da alimentação escolar nas seguintes 

condições:  

a) Grupos formais, detentores de DAP Jurídica; 

b) Grupos informais de agricultores familiares, detentores de DAP física, organizados em 

grupos; 

c) Fornecedores individuais, detentores de DAP física, não organizados em grupo. 

d) Além dos documentos solicitados pelo art. 27 da Resolução FNDE nº 04/2015, todos os 

participantes deverão apresentar comprovante de regularidade fiscal municipal. 

Não poderá participar do processo de seleção: 

a) Pessoas físicas ou jurídicas direta ou indiretamente ligadas aos membros da Comissão 

julgadora, nas condições de cônjuge, parente ou até o terceiro grau, inclusive os afins e os 

dependentes; 

b) Servidores ou dirigentes da Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa – PA; 

c) Agricultores familiares e empreendedores familiares rurais que tenha deixado de cumprir 

compromissos técnicos e financeiros anteriores com o Município de Augusto Corrêa – PA, 

ou com outras entidades da Administração Pública, ou ainda, tenha incorrido nas sanções 

previstas no inciso IV do art. 87 e 88 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 

4. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS  
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4.1. Até dois dias antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 

solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório da chamada Pública, de 

acordo com o disposto no art. 12, caput, do Decreto Federal nº. 3.555/00;  

4.2. Caberá ao Presidente da Comissão de Licitação decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, conforme estabelecido no art. 12, § 1º do Decreto Federal nº. 3.555/00;  

4.3. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório será designada nova data para a realização do 

certame, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas;  

4.4. Não será conhecida impugnação interposta fora do prazo legal ou sem documentos que 

comprovem a devida representatividade legal do impugnante, seja como cidadão ou licitante. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS  
5.1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados no local, dia e 

hora determinados, em 02 (dois) envelopes lacrados e rubricados no fecho, com as seguintes 

inscrições:  

 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2019  

PROPONENTE (Nome completo da empresa)  

CNPJ/MF Nº  

 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTAS DE PREÇOS 

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2019  

PROPONENTE (Nome completo da empresa).  

CNPJ/MF Nº 

 

6. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES  
6.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo os Documentos de Habilitação e 

Propostas de Preços, será pública e dirigida pelo Pregoeiro, na data, horário, local e nos termos 

determinados neste Edital, devendo os invólucros ser entregues lacrados da seguinte forma: 

6.1.1. O Envelope nº. 01 (Documento de Habilitação) – Conforme item 5.1 deste Edital;  

6.1.2. O Envelope nº. 02 (Proposta de Preços) – Conforme item 5.1, deste Edital.  

6.2. Declarada à abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, 

dando-se início ao recebimento dos invólucros;  

6.3. Serão abertos os invólucros contendo as Propostas de Preços, cujos documentos serão lidos, 

conferidos e rubricados pelo Presidente da comissão e pelos participantes. 

 

7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

Os documentos de habilitação deverão ser apresentados:  
a) Grampeados ou encadernados de forma que possa facilitar a análise documental para a fase de 

habilitação;  

b) Rubricados e numerados preferencialmente no canto inferior direito e lacrados, dentro de um 

envelope. 

 

ENVELOPE Nº. 001 – HABILITAÇÃO – GRUPO FORMAL DE AGRICULTORES 

FAMILIARES 

7.1 – Os proponentes deverão apresentar no Envelope nº 01 – HABILITAÇÃO – GRUPO 

FORMAL, os documentos abaixo enumerados, sob pena de inabilitação: 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
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b) Prova de Regularidade (certidão) com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço); 
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através da Certidão de Dívida Ativa da União, 

fornecida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Certidão de q uitação de Tributos e 

contribuições Federais Administrativos pela Secretaria da Receita Federal, da sede do licitante, vigente na 

data de abertura desta licitação; 

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, através de Certidão Negativa, Positiva, com efeito, de 

Negativa ou de Regularidade Fiscal da sede da Licitante vigente na data de abertura desta licitação; 

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, através de através de Certidão Negativa ou da Certidão 

de Regularidade Fiscal, expedida pelo Município da sede do Licitante, vigente na data de abertura desta 

licitação; 

f) Certidão negativa de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; 
g) Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Jurídica para associações e cooperativas; 

h) Cópia do Estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade, registrado na Junta Comercial, no 

caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de associações. 

Em se tratando de empreendimentos familiares, deverá ser apresentada cópia do Contrato Social, 

registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas; 

i) Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar; 

j) Laudo de inspeção expedido pelo órgão competente referente aos produtos da Agricultura 

Familiar, Para os Produtos de Origem Animal laudo de inspeção emitido por Órgão de inspeção 

Federal, Estadual ou Municipal, para as Hortaliças, verduras e frutas laudo de inspeção emitido por 

vigilância sanitária da sede do proponente ou órgão superior, para as polpas e farinhas laudo de 

inspeção emitido pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará ou órgão superior, bem 

como o registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) das polpas, sucos 

e néctar’s e outros equivalentes.  

k) Declaração confirmando o respeito ao limite individual de venda de gêneros alimentícios por 

Agricultor Familiar/Empreendedor Familiar Rural no valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) ou outra que venha a substituí-la. 

 

7.2 – Os proponentes deverão apresentar no Envelope nº 01 – HABILITAÇÃO – GRUPO 

INFORMAL, os documentos abaixo enumerados, sob pena de inabilitação: 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

b) Prova de Regularidade (certidão) com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço); 
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através da Certidão de Dívida Ativa da União, 

fornecida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Certidão de q uitação de Tributos e 

contribuições Federais Administrativos pela Secretaria da Receita Federal, da sede do licitante, vigente na 

data de abertura desta licitação; 

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, através de Certidão Negativa, Positiva, com efeito, de 

Negativa ou de Regularidade Fiscal da sede da Licitante vigente na data de abertura desta licitação; 

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, através de através de Certidão Negativa ou da Certidão 

de Regularidade Fiscal, expedida pelo Município da sede do Licitante, vigente na data de abertura desta 

licitação; 

f) Certidão negativa de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; 
g) Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Jurídica para associações e cooperativas; 

h) Cópia do Estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade, registrado na Junta Comercial, no 

caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de associações. 

Em se tratando de empreendimentos familiares, deverá ser apresentada cópia do Contrato Social, 

registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas; 

i) Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar; 

j) Laudo de inspeção expedido pelo órgão competente referente aos produtos da Agricultura 
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Familiar, Para os Produtos de Origem Animal laudo de inspeção emitido por Órgão de inspeção 

Federal, Estadual ou Municipal, para as Hortaliças, verduras e frutas laudo de inspeção emitido por 

vigilância sanitária da sede do proponente ou órgão superior, para as polpas e farinhas laudo de 

inspeção emitido pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará ou órgão superior, bem 

como o registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) das polpas, sucos 

e néctar’s e outros equivalentes.  

k) Declaração confirmando o respeito ao limite individual de venda de gêneros alimentícios por 

Agricultor Familiar/Empreendedor Familiar Rural no valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) ou outra que venha a substituí-la. 

 

7.3 – Os proponentes deverão apresentar no Envelope nº 01 – HABILITAÇÃO – AGRICULTOR 

INDIVIDUAL, os documentos abaixo enumerados, sob pena de inabilitação: 

a) Cópia e original de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

b) Cópia e original de documento de identificação com Foto.  

c) Comprovante de Residência atualização ou declaração de residência reconhecida e cartório.  

b) Cópia da DAP individual (Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar – PRONAF), 

c) Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação escolar 

(Anexo V, Resolução nº. 38/2009), assinado pelo Agricultor Familiar; 

d) Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 

e) Laudo de inspeção expedido pelo órgão competente referente aos produtos da Agricultura 

Familiar, Para os Produtos de Origem Animal laudo de inspeção emitido por Órgão de inspeção 

Federal, Estadual ou Municipal, para as Hortaliças, verduras e frutas laudo de inspeção emitido por 

vigilância sanitária da sede do proponente ou órgão superior, para as polpas e farinhas laudo de 

inspeção emitido pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará ou órgão superior, bem 

como o registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) das polpas, sucos 

e néctar’s e outros equivalentes; 

f) Declaração confirmando o respeito ao limite individual de venda de gêneros alimentícios por 

Agricultor Familiar/Empreendedor Familiar Rural no valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) ou outra que venha a substituí-la. 

 

Parágrafo único: No caso das associações, cooperativas e outras entidades bem como o agricultor 

individual que fazem a manipulação dos seus produtos através da terceirização de outras empresas 

ou entidades, devem apresentar contrato ou termo de cooperação ou ainda outro documento 

equivalente devidamente reconhecido em cartório, para comprovar a cooperação entre ambos.  

Nesse caso os laudos de inspeção dos produtos que se referem nas letras (j) e (e) dos itens 7.1, 7.2 e 

7.3 respectivamente devem der emitidos em nome da empresa terceirizada.  

 

8. ENVELOPE Nº. 002 – PROPOSTA DE PREÇOS 

8.1 – No Envelope nº. 002 deverá conter a Proposta de Preços, ao que se segue: 

a) Ser formulada em 01 (uma) via, contendo a identificação da associação ou cooperativa, datada, 

assinada por seu representante legal; 

b) Discriminação completa dos gêneros alimentícios ofertados, conforme especificações e 

condições do Anexo I; 

c) Preço unitário de cada item (algarismo), devendo ser cotado em Real e com até duas casas 

decimais após a vírgula (R$ 0,00), e ainda o preço total em algarismo e por extenso; conta bancária 
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da Associação formal ou informal ou do agricultor rural individual e dados do responsável o 

representante legal das entidades ou agricultor rural individual; 

d) Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar 

(Anexo II) 

 

8.2 Classificação das Propostas 

 

8.2.1- Serão consideradas as propostas classificadas, que preencham as condições fixadas nesta 

Chamada Pública. 

8.2.2- Cada grupo de fornecedores (forma e/ou informal) deverá obrigatoriamente, ofertar sua 

quantidade de alimentos, com preço unitário, observando as condições fixadas nesta Chamada 

Pública. 

8.2.3- Para seleção, os projetos de venda habilitados 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. 

8.2.4- Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:  

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

II - o grupo de projetos de fornecedores do território rural terá prioridade sobre o do estado e do 

País.  

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

8.2.5- Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:  

I - os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades 

quilombolas, não havendo prioridade entre estes; 

II - os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, 

segundo a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003; 

III - os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de Declaração de Aptidão ao PRONAF 

- DAP Jurídica) sobre os Grupos Informais (agricultores familiares, detentores de Declaração de 

Aptidão ao PRONAF - DAP Física, organizados em grupos) e estes sobre os Fornecedores 

Individuais (detentores de DAP Física); 

8.2.6- Caso a Secretaria de Educação 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, de acordo com os critérios de seleção e priorização estabelecidos no caput e nos 

8.2.4 e 8.2.5. 

8.2.7- São considerados Grupos Formais e Grupos Informais de assentamentos da reforma agrária, 

comunidades quilombolas e/ou indígenas aqueles em que a composição seja de, no mínimo, 50% + 

1 (cinquenta por cento mais um) dos associados/cooperados das organizações produtivas, no caso 

do grupo formal, e 50% 1 (cinquenta por cento mais um) dos fornecedores agricultores familiares, 

no caso de grupo informal, conforme identificação na(s) DAP(s). 
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8.2.8- No caso de empate entre Grupos Formais de assentamentos da reforma agrária, comunidades 

quilombolas e/ou indígenas, terão prioridade organizações produtivas com maior porcentagem de 

assentados da reforma agrária, quilombolas ou indígenas no seu quadro de associados/cooperados. 

Para empate entre Grupos Informais, terão prioridade os grupos com maior porcentagem de 

fornecedores assentados da reforma agrária, quilombolas ou indígenas. 

8.2.9- No caso de empate entre Grupos Formais, terão prioridade organizações produtivas com 

maior porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro 

de associados/ cooperados, conforme DAP Jurídica. 

8.2.10- Em caso de persistência de 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. 

 

9. DA ADJUDICAÇÃO  
9.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante será declarada vencedora, 

sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.  

 

10. DA HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA  
10.1. O resultado de julgamento será submetido à Autoridade Ordenadora de Despesa para 

homologação;  

10.2. Após a homologação da licitação, a (s) licitante (s) vencedora (s) será (ão) convocada (s) para 

assinar o contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da 

convocação e nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;  

10.3. É facultado a Secretaria Ordenadora de Despesas, quando a convocada não comparecer no 

prazo estipulado no subitem 10.2, não apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato 

ou, ainda, recusar-se a assiná-lo, injustificadamente, convocar as licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis;  

10.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado 

pela parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela contratante. 

 

11. LOCAL DE ENTREGA E PERIODICIDADE 

11.1 A CONTRATADA deverá entregar a mercadoria no Departamento da Merenda Escolar, 

localizado na Rua Athanásio Cardoso, S/N, São Miguel – Augusto Corrêa/PA, de Segunda a Sexta 

feira, no horário de 8h às 13h; 

11.2 Os produtos serão requisitados MENSALMENTE, de acordo com o repasse de recurso pelo 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), seguindo o cronograma expedido pelo 

Departamento da Merenda Escolar, através da nutricionista Kamylli Damião da Silva, CRN/PA n° 

8220; 

11.3 O prazo máximo de entrega dos gêneros alimentícios é de 03 (três) dias úteis, contados do 

recebimento da Ordem de compra fornecida pela nutricionista desta Secretaria; 

11.4 As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à entrega do produto 

no Departamento da Merenda Escolar, é de total responsabilidade da CONTRATADA. 

11.5 Após o recebimento os produtos serão submetidos ao teste de “Controle de Qualidade”, 

devendo a CONTRATADA, quando solicitado, substituir prontamente o produto que porventura 
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não atenda aos requisitos contratados, sob pena das sanções cabíveis, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas; 

11.6 Caberá a Diretora do Departamento da Merenda Escolar receber a mercadoria e após 

conferência da mesma, ATESTAR a nota fiscal, juntamente com a nutricionista, e ENCAMINHA-

LA para o Departamento Financeiro da SEMED. CADA nota fiscal deverá estar acompanhada das 

guias de comprovação de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal e Seguridade Social, 

Regularidade Municipal e FGTS, bem como recibo, cópia do extrato do contrato e extrato da DAP, 

isso para pessoa jurídica. Para pessoa física, CADA nota fiscal deverá estar acompanhada da guia 

de comprovação de regularidade fiscal Municipal, recibo, cópia do extrato do contrato e extrato da 

DAP. 

 

12-DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

12.1 Entende-se como critério de aceitação do objeto que o mesmo esteja de acordo com a 

especificação descrita neste Edital. 

12.2 A mercadoria será recebida, por servidor do departamento da merenda escolar, no local 

discriminado no item 7 deste termo, impreterivelmente, no horário das 08h às 13h, horário Local, de 

segunda a sexta-feira, somente em dias úteis;  

12.3 Após verificado o quantitativo e a equivalência dos materiais entregues com as especificações 

exigidas neste edital e, também, com a proposta de preço apresentada pela na reunião de abertura do 

chamada pública, será feito o recebimento definitivo do material. 

12.4 Em caso de não aprovação será concedido o prazo de 24 horas para a roca dos produtos, caso 

não seja comprido este prazo, não será permitido o pagamento das notas fiscais, até que sanado tais 

problemáticas, e  estará sujeitas as penalidades contratuais.  

12.5 As mercadorias serão devolvidas no ato da entrega se não corresponderem à qualidade exigida 

no Edital. De acordo com a Lei nº 8.135/1990 “ é configurado como crime misturar gêneros de 

qualidade desiguais para vendê-los ou expô-los à venda por preço estabelecido para os de mais alto 

custo ou entregar materiais impróprias ao consumo” (artigo 7º, incisos III e IX). 

12.6 As verduras e legumes deverão ser de boa qualidade, com tamanho médio padronizado. 

12.7 As hortaliças deverão estar frescas, inteiras e sãs, no ponto de maturação adequado para 

consumo. 

12.8 As folhas deverão se apresentar intactas e firmes. 

a) Deverão estar isentas de: 

b) Substâncias terrosas,  

c) Sem sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa. 

d) Sem parasitos, larvas ou outros animais nos produtos e embalagens. 

e) Sem umidade externa anormal. 

f) Isentas de odor e sabor estranhos. 

g) Isenta de enfermidades. 

h) Não deverão estar danificadas por lesões que afetem a sua aparência e utilização. 

 

13- RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES 

13.1 Entregar os produtos solicitados no prazo e local solicitado, conforme descrito no item 11 deste 

edital; 

13.2 Entregar o material no prazo de 03 (três) dias úteis, no local discriminado na requisição 

expedida e nas condições exigidas neste Termo de Referência;  

13.3 Efetuar a troca ou substituição do produto que se encontrar diferente ao aqui descrito; deverá 

ser substituído sem quaisquer ônus adicionais para a administração; 
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13.4 Na entrega do material, emitir Nota Fiscal com a mesma descrição constante no contrato. 

CADA nota fiscal deverá estar acompanhada das guias de comprovação de regularidade fiscal para 

com a Fazenda Federal e Seguridade Social, Regularidade Municipal e FGTS, bem como recibo, 

cópia do extrato do contrato e extrato da DAP, isso para pessoa jurídica. Para pessoa física, CADA 

nota fiscal deverá estar acompanhada da guia de comprovação de regularidade fiscal Municipal, 

recibo, cópia do extrato do contrato e extrato da DAP. 

13.5 Os fornecedores que aderirem a este Processo declaram que atendem a todas as exigências 

legais e regulatórias para tanto e que possuem autorização legal para fazer a proposta, sujeitando-se, 

em caso de declaração falsa, às penalidades da Legislação Civil e Penal aplicáveis. 

13.6 O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios conforme o disposto no padrão 

de identidade e qualidade estabelecida na Legislação Vigente e as especificação técnicas elaboradas 

pelo Setor de Merenda Escolar. 

13.7 O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios para as escolas conforme 

cronograma de entrega definido pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

14- RESPONSABILIDADE DOS CONTRATANTE 

 

14.1 Solicitar mensalmente, de acordo com o repasse de recurso pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), os gêneros destinados ao cardápio da merenda escolar. 

Propiciar à empresa o acesso ao local onde os produtos serão entregues, em horário adequado e no 

tempo necessário para o seu cumprimento, conforme item 7 deste termo de referência; 

14.2 Permitir acesso dos empregados da empresa, devidamente identificados, às suas dependências 

para execução do objeto deste Termo de Referência;  

14.3 Caberá aos responsáveis do Departamento de Alimentação Escolar receber a mercadoria e após 

a conferência dos mesmos, atestar a nota fiscal e encaminha-las ao Departamento Financeiro da 

SEMED. 

14.4 Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, na forma estabelecida do edital e no contrato. 

14.5 Rejeitar os produtos que não satisfazerem aos padrões exigidos nas especificações e 

recomendações da contratante. 

14.6 Fiscalizar a entrega e comunicar, por escrito, possíveis irregularidades que venham a ocorrer. 

 

15- CONTRATAÇÃO 

15.1- Uma vez declarado vencedor, o Proponente vendedor deverá assinar o contrato de compra e 

venda de gêneros alimentícios em até cinco dias uteis da homologação desta chamada publica, de 

acordo com o modelo apresentado no anexo III. 

15.2- O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural deve 

respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por Declaração de Aptidão ao PRONAF 

(DAP)/ano 

15.3- Os contratos que resultarão da presente Chamada Pública terão prazo de duração de 12 meses 

a contar da data de sua assinatura.  

 

16. PAGAMENTO 

16.1 – O pagamento será realizado até 30 dias após a última entrega do mês, através de cheque ao 

portador, ou deposito em conta mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao 

fornecimento efetuado, vedada à antecipação de pagamento, para cada faturamento. 

16.2 – Os gêneros alimentícios da agricultura familiar não poderão ter preços inferiores aos 

produtos cobertos pelo Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar (PGPAF). 

16.3 – O preço de compra será o menor preço apresentado pelos proponentes. 
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16.4 – Para composição de preço de referência, será considerada a média de preços praticado no 

mercado com cotação de 03 pesquisas nos atacadistas locais ou regionais. 

16.5 – O valor pago anualmente a cada agricultor não poderá exceder a R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais). 

 

17. DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1 – A presente Chamada Pública poderá ser obtida na Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa, 

sito à Praça São Miguel, nº 60- São Miguel, no horário de 07:30 às 13:00 horas, de segunda a sexta-

feira. 

 

17.2 – Faz parte integrante do presente expediente: 

Anexo I- Lista de Itens;  

Anexo II – Modelo do Projeto de Venda; 

Anexo III- Minuta do Contrato;  

 

 

Augusto Corrêa - PA, 30 de Setembro de 2019. 

 

 

 

Janilson Lima Cunha  

Presidente da CPL 
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ANEXO I 

 

 

CHAMADA PUBLICA 002/2019.  

 

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural 

para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escola – PNAE, dos alunos matriculados 

na rede de Ensino Municipal de Augusto Corrêa.  

 

 

Nº GENÊRO QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO  VALOR MÉDIO  

1 POLPA DE 

FRUTA - 

ACEROLA  

3.000 Kg congelada em embalagem plástica 

apropriada e resistente de 1kg, sem 

perfurações ou qualquer outro tipo de 

dano que possa comprometer e 

qualidade do produto, sendo que esta 

deve conter identificação do produto e 

do fabricante, data de fabricação e prazo 

de validade. Não devendo apresentar em 

sua composição partículas ou materiais 

estranhos que possam comprometer sua 

identidade e qualidade. Sem adição de 

açúcar. Registrado e inspecionado pelo 

ministério da agricultura (MAPA).  

 R$ 8,50  

2 POLPA DE 

FRUTAS – 

MARACUJÁ 

3.000 Kg congelada em embalagem plástica 

apropriada e resistente de 1kg, sem 

perfurações ou qualquer outro tipo de 

dano que possa comprometer e 

qualidade do produto, sendo que esta 

deve conter identificação do produto e 

do fabricante, data de fabricação e prazo 

de validade. Não devendo apresentar em 

sua composição partículas ou materiais 

estranhos que possam comprometer sua 

identidade e qualidade. Sem adição de 

açúcar. Registrado e inspecionado pelo 

ministério da agricultura (MAPA).  

 R$ 9,23  
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3 POLPA DE 

FRUTAS – 

ABACAXI: 

6.000 kg  congelada em embalagem plástica 

apropriada e resistente de 1kg, sem 

perfurações ou qualquer outro tipo de 

dano que possa comprometer e 

qualidade do produto, sendo que esta 

deve conter identificação do produto e 

do fabricante, data de fabricação e prazo 

de validade. Não devendo apresentar em 

sua composição partículas ou materiais 

estranhos que possam comprometer sua 

identidade e qualidade. Sem adição de 

açúcar. Registrado e inspecionado pelo 

ministério da agricultura (MAPA).  

 R$ 9,23  

4 POLPA DE 

FRUTAS – 

GOIABA 

6.000 Kg   congelada em embalagem plástica 

apropriada e resistente de 1kg, sem 

perfurações ou qualquer outro tipo de 

dano que possa comprometer e 

qualidade do produto, sendo que esta 

deve conter identificação do produto e 

do fabricante, data de fabricação e prazo 

de validade. Não devendo apresentar em 

sua composição partículas ou materiais 

estranhos que possam comprometer sua 

identidade e qualidade. Sem adição de 

açúcar. Registrado e inspecionado pelo 

ministério da agricultura (MAPA).  

 R$ 8,50  

5 POLPA DE 

FRUTAS – 

CAJU 

6.000 Kg congelada em embalagem plástica 

apropriada e resistente de 1kg, sem 

perfurações ou qualquer outro tipo de 

dano que possa comprometer e 

qualidade do produto, sendo que esta 

deve conter identificação do produto e 

do fabricante, data de fabricação e prazo 

de validade. Não devendo apresentar em 

sua composição partículas ou materiais 

estranhos que possam comprometer sua 

identidade e qualidade. Sem adição de 

açúcar. Registrado e inspecionado pelo 

ministério da agricultura(MAPA).  

 R$ 9,95  
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6 POLPA DE 

FRUSTAS - 

MURUCI 

3.000 kg congelada em embalagem plástica 

apropriada e resistente de 1kg, sem 

perfurações ou qualquer outro tipo de 

dano que possa comprometer e 

qualidade do produto, sendo que esta 

deve conter identificação do produto e 

do fabricante, data de fabricação e prazo 

de validade. Não devendo apresentar em 

sua composição partículas ou materiais 

estranhos que possam comprometer sua 

identidade e qualidade. Sem adição de 

açúcar. Registrado e inspecionado pelo 

ministério da agricultura (MAPA).  

 R$ 8,53  

7 POLPA DE 

FRUTAS - 

TABEREBÁ 

3.000 Kg congelada em embalagem plástica 

apropriada e resistente de 1kg, sem 

perfurações ou qualquer outro tipo de 

dano que possa comprometer e 

qualidade do produto, sendo que esta 

deve conter identificação do produto e 

do fabricante, data de fabricação e prazo 

de validade. Não devendo apresentar em 

sua composição partículas ou materiais 

estranhos que possam comprometer sua 

identidade e qualidade. Sem adição de 

açúcar. Registrado e inspecionado pelo 

ministério da agricultura (MAPA).  

 R$ 9,13  

8 FARINHA DE 

MANDIOCA 

4.000 Kg  Farinha de mandioca torrada, isenta de 

substâncias terrosas, sujidades ou corpos 

estranhos que possam comprometer sua 

identidade e qualidade. Acondicionada 

em embalagem plástica de 1 Kg 

transparente, reforçada, lacradas e com 

atesto de qualidade da associação, além 

da data de embalagem e validade da 

mesma. 

 R$ 6,57  

9 FARINHA DE 

TAPIOCA 

4.000 Kg Farinha de tapioca, isenta de substâncias 

terrosas, sujidades ou corpos estranhos 

que possam comprometer sua identidade 

e qualidade. Acondicionada em 

embalagem plástica de 1 Kg 

transparente, reforçada, lacradas e com 

atesto de qualidade da associação, além 

da data em que a mesma foi embalada e 

validade. 

 R$ 12,37  
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10 FEIJÃO DA 

COLÔNIA 

BRANCO 

3.000 Kg Feijão da Colônia Branco, de primeira 

qualidade, acondicionado em 

embalagem plástica transparente e 

reforçada de 1Kg previamente lacrada, 

apresentando atesto de qualidade da 

associação e data de embalagem e 

validade do mesmo. Não devendo 

apresentar partículas ou objetos 

estranhos que possam comprometer a 

identidade e qualidade do produto. 

 R$ 5,53  

11 FEIJÃO DA 

COLÔNIA 

VERMELHO 

3.000 Kg Feijão da Colônia Vermelho, de primeira 

qualidade, acondicionado em 

embalagem plástica transparente e 

reforçada de 1Kg previamente lacrada, 

apresentando atesto de qualidade da 

associação e data de embalagem e 

validade do mesmo. Não devendo 

apresentar partículas ou objetos 

estranhos que possam comprometer a 

identidade e qualidade do produto. 

 R$ 5,97  

12 FRANGO 

CAIPIRA 

25.000 Kg  Frango Caipira inteiro, resfriado, sem 

miúdos, sem tempero, embalado 

individualmente em sacos plásticos de 

polietileno resistente, com 

aproximadamente 2kg por frango, com a 

marca do fabricante do produto e 

registrado nos órgãos de inspeção 

sanitária. Sem formação de cristais de 

gelo, sem água dentro da embalagem ou 

do frango, consistência firme, não 

amolecida e cor característica, sem 

escurecimento ou manchas esverdeadas, 

cheiro agradável, pele lisa, macia e clara 

(entre amarelo e branco). As 

especificações de qualidade do produto 

seguem a Legislação Sanitária e 

recomendações do Ministério da 

Agricultura – SIF ou SIE. Contendo Selo 

da Agricultura Familiar. 

 R$ 16,00  

http://www.nobres.mt.gov.br/


Praça São Miguel, nº 60, Bairro São Miguel - CEP.:  68.610-000 - 

Augusto Corrêa/PA - cplpmac@hotmail.com 

Tempo de Reconstruir 

Estado do Pará 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 

CNPJ: 04.873.600/0001-15 

Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

13 MELANCIA 15.000 Kg Melancia in natura, com grau de 

maturação adequado para o consumo, 

casca firme e sem avarias, polpa firme e 

de coloração avermelhada, com 

aparência fresca e macia, isenta de 

lesões de origem física (substâncias 

terrosas, sujidades ou corpos estranhos), 

mecânica (deformidades e outros) ou 

biológica (parasitas e larvas) tanto na 

parte externa quanto na parte interna do 

alimento. Acondicionadas integralmente 

em caixotes apropriados para o 

transporte das mesmas. 

 R$ 4,53  

14 SACOLÃO DE 

VERDURAS, 

LEGUMES E 

HORTALIÇAS 

8.000 Kg Sacolão de verduras, legumes e 

hortaliças de 1Kg, composta por couve 

manteiga (150g), coentro (100g), cariru 

(100g), cheiro-verde (150g) e jerimum 

(500g) de boa qualidade, com folhas 

firmes e intactas, sem lesões de origem 

físicas ou mecânicas, perfurações e 

cortes, tamanhos e coloração uniformes, 

devendo ser bem desenvolvidos, isentos 

de sujidades, parasitas e larvas. 

 R$ 9,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

Janilson Lima Cunha  

Presidente da CPL 
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ANEXO II – Modelo de Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar 

 

                 

Programa Nacional de Alimentação Escolar 

 

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

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

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

A – Grupo Formal 

1. Nome do Proponente 

 

2. CNPJ 

3. Endereço  

 

4. Município  5.CEP 

6. Nome do representante 

legal  

 

  7.CPF 8.DDD/Fone 

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

 

 

B – Grupo Informal 

1. Nome do Proponente (NÃO PREENCHER) 

 

3. Endereço (NÃO PREENCHER) 4. Município  5.CEP 

 

6. Nome da Entidade Articuladora  

 

7.CPF (NÃO PREENCHER) 8.DDD/Fone 

C – Fornecedores participantes (Grupo Formal e Informal) 

1. Nome  2. CPF  3. DAP  4. Nº. da Agência  5. Nº. da Conta Corrente 
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II – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 

1. Nome da Entidade  

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 

2. CNPJ  

04.873.600/0003-15 

3 .Município 

4. Endereço  

 

5. DDD/Fone 

6. Nome do representante e e-mail 

 

7 .CPF 

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

III – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS 

 1. Nome do Agricultor 

Familiar 

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

       

       

      Total agricultor  

 1. Nome do Agricultor 

Familiar 

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

       

       

      Total agricultor  

 1. Nome do Agricultor 

Familiar 

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

       

       

      Total agricultor  

 1. Nome do Agricultor 

Familiar 

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

       

       

      Total agricultor  

 1. Nome do Agricultor 

Familiar 

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

       

       

      Total agricultor  

Total do projeto 
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IV – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO 

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

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    Total do projeto:  

IV – DESCREVER OS MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DAS ENTREGAS DOS PRODUTOS 

 

 

 

V – CARACTERÍSTICAS DO FORNECEDOR PROPONENTE (breve histórico, número de sócios, missão, área de abrangência) 

 

 

 

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

 

Local e Data: 

 

_____________________________ 

Assinatura do Representante do Grupo Formal 

Fone/E-mail: 

CPF: 

 

 

 

 

Agricultores Fornecedores do Grupo Informal Assinatura 

  

 

http://www.nobres.mt.gov.br/


Praça São Miguel, nº 60, Bairro São Miguel - CEP.:  68.610-000 - 

Augusto Corrêa/PA - cplpmac@hotmail.com 

Tempo de Reconstruir 

Estado do Pará 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 

CNPJ: 04.873.600/0001-15 

Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

 

ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO DE COMPRA 
 

CARTA CONTRATO N.º 002/2019. 

 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM 

LICITAÇÃO DA AGRICULTURA 

FAMILIAR PARA A ALIENTAÇÃO 

ESCOLAR FIRMADO ENTRE A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO E 

___________________________ 

 

A Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa, pessoa jurídica de direito público, com sede 

à Praça São Miguel, N.º60, inscrita no CNPJ sob n.º 04.873.600/0003-15, representada 

neste ato pelo (a) Prefeito (a) Municipal, o (a) Sr (a). 

____________________________, doravante denominado CONTRATANTE, e por 

outro lado (nome do grupo formal ou informal), com sede à Av. _____________, 

n.º____, em (município), inscrita no CNPJ sob n.º ________________________, (para 

grupo formal), doravante denominado (a) CONTRATADO (A), fundamentados nas 

disposições Lei n° 11.947/2009, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 

____/2018, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

É objeto desta contratação a Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e 

do empreendedor familiar rural para o atendimento ao Programa Nacional de 

Alimentação Escola – PNAE, dos alunos matriculados na rede de Ensino Municipal de 

Augusto Corrêa no ano letivo de 2019, descritos nos itens enumerados na Cláusula 

Terceira, todos de acordo com a Chamada Pública n.º 002/2019, o qual fica fazendo 

parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: 

O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura 

Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros 

Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: 

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do 

Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominados CONTRATADOS, será de até 

R$ 20.000,00 (Vinte Mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, 

conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS 

deverão informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores 

individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios, 

consoante ao Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para 
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Alimentação Escolar, em no máximo 30 dias após a assinatura do contrato, por meio de 

ferramenta disponibilizada pelo MDA. 

 

CLÁUSULA QUINTA: 

O início para entrega das mercadorias será imediatamente, sendo o prazo do 

fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até o final da vigência do 

contrato. 

a) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo 

com a Chamada Pública n.º ___/2019. 

b) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de 

Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no 

local de entrega, consoante o anexo deste Contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA: 

Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de 

Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) 

receberá o valor total de R$ _____________ (_______________________), conforme 

listagem anexa a seguir: 

 

1. Nome 

do 

Agricultor 

Familiar 

2. CPF 3. DAP 4. Produto 5. Unidade 6.Quantidade

/ 

Unidade 

7. 

Preço 

Propost

o 

8. Valor 

Total 

        

        

        

        

        

        

 

CLÁUSULA SÉTIMA: 

No valor mencionado na cláusula quarta estão incluídas as despesas com frete, recursos 

humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, 

trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento 

das obrigações decorrentes do presente contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA: 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações 

orçamentárias: 

 

0403 Fundo Municipal de Educação 

Dotação orçamentária: 12 361 0027 2.022 Manutenção do Prog. Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE – Ensino Fundamental 

3.3.90.30.00 Material de Consumo 

Fonte de recurso : 11220000 Transferência de Recurso do FNDE 
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Dotação orçamentária: 12 361 0027 2.023 Manutenção do Prog. Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE – Pré Escola 

3.3.90.30.00 Material de Consumo 

Fonte de recurso : 11220000Transferência de Recurso do FNDE 

 

Dotação orçamentária: 12 362 0027 2.026 Manutenção do Prog. Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE – Ensino Médio 

3.3.90.30.00 Material de Consumo 

Fonte de recurso : 1122000 Transferência de Recurso do FNDE 

 

Dotação orçamentária: 12 368 0027 2.030 Manutenção do Prog. Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE – Creche 

3.3.90.30.00 Material de Consumo 

Fonte de recurso : 1122000 Transferência de Recurso do FNDE 

 

Dotação orçamentária: 12 368 0027 2.031 Manutenção do Prog. Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE – EJA 

3.3.90.30.00 Material de Consumo 

Fonte de recurso : 1122000 Transferência de Recurso do FNDE 

 

CLÁUSULA NONA: 

O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea 

“b”, e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu 

pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado 

qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da 

obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: 

O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento 

do CONTRATADO FORNACEDOR, deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1% 

ao dia, sobre o valor da parcela vencida. Ressalvados os casos quando não efetivados os 

repasses mensais de recursos do FNDE em tempo hábil. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 

Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-á conforme o § 1º, do art. 

20 da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 

O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos, 

cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do Projeto 

de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, 

estando à disposição para comprovação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 

O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos das Notas 

Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas 

prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 

Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à 
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disposição para comprovação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 

É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento 

de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à 

fiscalização. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 

O CONTRATANTE em razão as supremacia dos interesses públicos sobre os interesses 

particulares poderá: 

a. modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de 

interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO; 

b. rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do 

CONTRATADO; 

c. fiscalizar a execução do contrato; 

d. aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;  

Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do 

CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o 

aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos 

pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, 

cobrada judicialmente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: 

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, 

da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: 

O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública n.º 002/2019, pela Resolução 

FNDE nº. 38/2009 e pela Lei n° 11.947/2009 e o dispositivo que a regulamente, em 

todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: 

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as 

partes, resguardadas as suas condições essenciais. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: 

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, por 

fax, transmitido pelas partes. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: 

Este Contrato, desde que observada Vigésima, poderá ser rescindido, de pleno direito, 

independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos 

seguintes casos: 
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a. por acordo entre as partes; 

b. pela inobservância de qualquer de suas condições; 

c. quaisquer dos motivos previstos em lei. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: 

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos 

adquiridos ou até no final da vigência de 12 meses a contar da data de assinatura do 

contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: 

É competente o Foro da Comarca de Augusto Corrêa - PA para dirimir qualquer 

controvérsia que se originar deste contrato. 

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias 

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

 

Augusto Corrêa(PA), ____de________ de 2019. 

  

 

 

Prefeito Municipal                                                                    Contratada 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1. ________________________________________ 

CPF: 

 

2. ________________________________________ 

CPF: 
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