
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 

CNPJ: 04.873.600/0001-15 

Comissão Permanente de Licitação 

 

PROTOCOLO DE SEGURANÇA PARA SESSÃO EM COMBATE DO COVID-19 

 

CONSIDERENDO: Que no atualmente a curva do novo coronavírus no Município de Augusto 

Corrêa tem caído consideravelmente em relação aos demais municípios no Estado Pará.  

 

CONSIDERANDO: A abertura do comércio em todo o estado, e a retirada das barreiras sanitárias 

que impedem a entrada e saída de pessoas dentro do Município de Augusto Corrêa e municípios 

vizinhos.  

 

CONSIDERANDO: A necessidade da abertura dos processos licitatórios que não seja por meio 

eletrônico sito: Tomada de Preço, Concorrência, Convite e outros, para prosseguimento dos 

trabalhos desta administração pública.  

 

CONSIDERANDO: A necessidade de manter a integridade física dos servidores desta 

administração bem como dos seus usuários, e ainda, continuar os trabalhos de prevenção e combate 

do Covid-19, para que continue caindo e ou se mantendo estável a curva em nosso município. 

 

É que estabelecemos os protocolos de segurança para este certame.  

 

➢ Os licitantes terão que manter o distanciamento social de 1,5 m entre si; 

➢ Os licitantes obrigatoriamente deverão estar usando máscaras de proteção e luvas; 

➢ Não será admitido licitante que não estejam usando máscaras de proteção e luvas; 

➢ Não será permitido compartilhamento de objetos na sessão pública sito: Canetas, parelhos 

eletrônicos, laptops, tabletes, celulares, calculadoras e outros; 

➢ Será obrigatório o uso de álcool em gel na entrada da sessão e durante o manuseio dos 

envelopes de documentação e propostas. 

 

Atenciosamente;  

 

 

COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO 
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EDITAL CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

Chamada Pública nº 004/2021, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura 

Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei nº 11.947/2009 e 

Resoluções do FNDE relativas ao PNAE. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA, pessoa jurídica de direito público, 

com sede à Praça São Miguel, n° 60, bairro Nazaré, Augusto Corrêa/PA, CEP: 68.610-000, inscrita 

no CNPJ sob nº 04.873.600/0001-15, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, o Senhor 

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA, no uso de suas prerrogativas legais e 

considerando o disposto no art.14, da Lei nº 11.947/2009 e nas Resoluções do FNDE relativas ao 

PNAE, através da Secretaria Municipal de Educação, vem realizar a Chamada Pública para 

aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, 

destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, durante o período 

de 2021. Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão 

apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda no período de ........., às ....... horas, 

na sede no Prédio da SEMED, localizada a Praça São Miguel, n° 64, bairro Nazaré, Augusto 

Corrêa/PA, CEP: 68.610-000. 

 

1. OBJETO  

O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 

Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) dos alunos matriculados na rede de Ensino Municipal de 

Augusto Corrêa/PA, conforme especificações dos gêneros alimentícios abaixo:  

  

Item Descrição UND Qtde 

Valor 

Unitário 

(R$)* 

Valor Total 

(R$)* 

1 

BANANA: boa qualidade, firme e impacto, em 

pencas de primeira qualidade sem lesões de origem 

físicas ou mecânicas, perfurações e cortes tamanho e 

coloração uniformes, devendo ser bem 

desenvolvidas, isentos de sujidade, parasitas e 

larvas. 

KG 15.000 8,40 126.000,00 

2 

CARIRU:  boa qualidade, firme e impacto, sem 

lesões de origem físicas ou mecânicas, perfurações e 

cortes tamanho e coloração uniformes, devendo ser 

bem desenvolvidas, isentos de sujidade, parasitas e 

larvas, em maços de 250g. 

KG 5.000 4,73 23.650,00 

3 

CHEIRO VERDE: boa qualidade, firme e impacto, 

sem lesões de origem físicas ou mecânicas, 

perfurações e cortes tamanho e coloração uniformes, 

devendo ser bem desenvolvidas, isentos de sujidade, 

parasitas e larvas, em maços de 200g. 

KG 5.000 4,73 23.650,00 
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4 

COUVE MANTEIGA: boa qualidade, firme e 

impacto, em pencas de primeira qualidade sem 

lesões de origem físicas ou mecânicas, perfurações e 

cortes tamanho e coloração uniformes, devendo ser 

bem desenvolvidas, isentos de sujidade, parasitas e 

larvas, em maços de 250g. 

KG 5.000 4,72 23.600,00 

5 

FARINHA DE MANDIOCA: Características seca 

grossa e branca. inventa de parasitas sujidade, para 

consumo humano. O produto deve conter data de 

fabricação de até 120 dias anteriores a data de 

entrega. Acondicionada em embalagem resistente e 

transparente, com respectiva informação, com data 

de fabricação, lote e prazo de validade mínima 120 

dias da data de entrega do produto DA 

AGRICULTURA FAMILIAR ATENDIDO PELA 

ASSISTÊNCIA TECNICA LOCAL, COM DAP E 

CAR OU UMA DECLARAÇÃO DA 

ASSISTÊNCIA TECNICA LOCAL, COM O 

OBJETIVO DE PROMOVER GERAÇÃO DE 

RENDA AOS AF - LEI Nº 11.326, DE 24 DE 

JULHO DE 2006. ART.3 INCISO I A IV §1º, §2º 

INCISOS I AO VI. § 3º e §4º. 

ART. 27 DA RESOLUÇÃO FNDE N. 04/2015. 

LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. 

KG 30.000 11,67 350.100,00 

6 

FARINHA DE TAPIOCA: Características seca 

grossa e branca. Inventa de parasitas sujidade, para 

consumo humano. O produto deve conter data de 

fabricação de até 120 dias anteriores a data de 

entrega. Acondicionada em embalagem resistente e 

transparente, com respectiva informação, com data 

de fabricação, lote e prazo de validade mínima 120 

dias da data de entrega do produto. PRODUTO DA 

AGRICULTURA FAMILIAR ATENDIDO PELA 

ASSISTÊNCIA TECNICA LOCAL, COM DAP E 

CAR OU UMA DECLARAÇÃO DA 

ASSISTÊNCIA TECNICA LOCAL, COM O 

OBJETIVO DE PROMOVER GERAÇÃO DE 

RENDA AOS AF - LEI Nº 11.326, DE 24 DE 

JULHO DE 2006. ART.3 INCISO I A IV §1º, §2º 

INCISOS I AO VI. § 3º e §4º. 

ART. 27 DA RESOLUÇÃO FNDE N. 04/2015. 

LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009 

KG 10.000 15,50 155.000,00 

7 

FEIJÃO DA COLÔNIA BRANCO: pacote com 1 

kg, grãos de tamanho e formas naturais, limpos 

isentos de materiais terrosos, sujidades e mistura de 

s variedades e espécies acondicionado em 

embalagens resistentes e transparentes, com 

respectiva informação nutricional, com data 

fabricação lote e prazo de validade mínima 120 dias 

da data de entrega do produto. PRODUTO DA 

AGRICULTURA FAMILIAR ATENDIDO PELA 

ASSISTÊNCIA TECNICA LOCAL, COM DAP E 

CAR OU UMA DECLARAÇÃO DA 

ASSISTÊNCIA TECNICA LOCAL, COM O 

OBJETIVO DE PROMOVER GERAÇÃO DE 

RENDA AOS AF - LEI Nº 11.326, DE 24 DE 

KG 10.000 9,33 93.300,00 
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JULHO DE 2006. ART.3 INCISO I A IV §1º, §2º 

INCISOS I AO VI. § 3º e §4º. 

ART. 27 DA RESOLUÇÃO FNDE N. 04/2015. 

LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. 

8 

FEIJÃO DA COLÔNIA VERMELHO: pacote 

com 1 kg, grãos de tamanho e formas naturais, 

limpos isentos de materiais terrosos, sujidades e 

mistura de s variedades e espécies. Acondicionado 

em embalagens resistentes e transparentes, com 

respectiva informação nutricional, com data 

fabricação lote e prazo de validade mínima 120 dias 

da data de entrega do produto. PRODUTO DA 

AGRICULTURA FAMILIAR ATENDIDO PELA 

ASSISTÊNCIA TECNICA LOCAL, COM DAP E 

CAR OU UMA DECLARAÇÃO DA 

ASSISTÊNCIA TECNICA LOCAL, COM O 

OBJETIVO DE PROMOVER GERAÇÃO DE 

RENDA AOS AF - LEI Nº 11.326, DE 24 DE 

JULHO DE 2006. ART.3 INCISO I A IV §1º, §2º 

INCISOS I AO VI. § 3º e §4º. 

ART. 27 DA RESOLUÇÃO FNDE N. 04/2015. 

LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. 

KG 10.000 9,00 90.000,00 

9 

FRANGO CAIPIRÃO: inteiro, sendo tolerado a 

variação de até 8% no peso líquido do produto 

descongelado em relação ao peso congelado, com 

aparência, sabor e odor característico com peso, data 

de embalagem e validade plástica, íntegra e 

resistente, com ausência de lesões que possa 

comprometer a identidade e qualidade do produto. 

PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 

ATENDIDO PELA ASSISTÊNCIA TECNICA 

LOCAL, COM DAP E CAR OU UMA 

DECLARAÇÃO DA ASSISTÊNCIA TECNICA 

LOCAL, COM O OBJETIVO DE PROMOVER 

GERAÇÃO DE RENDA AOS AF - LEI Nº 11.326, 

DE 24 DE JULHO DE 2006. ART.3 INCISO I A IV 

§1º, §2º INCISOS I AO VI. § 3º e §4º. 

ART. 27 DA RESOLUÇÃO FNDE N. 04/2015. 

LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. 

KG 20.000 20,00 400.000,00 

10 

JERIMUM: in natura, primeira qualidade, de 

tamanho médio, em boas condições de consumo, 

sem bolores ou partes que comprometam o 

armazenamento ou consumo humano. Apresentando 

grau de maturação tal que lhe permita suportar a 

manipulação, transporte e a conservação em 

condições adequadas para o consumo. Isento de 

sujidade parasitas e larvas. Em média num tamanho 

de 1 a 2 Kg a unidade 

KG 5.000 4,07 20.350,00 

11 

LARANJA: boa qualidade, firme e impacto, sem 

lesões de origem físicas ou mecânicas, perfurações e 

cortes tamanho e coloração uniformes, devendo ser 

bem desenvolvidas, isentos de sujidade, parasitas e 

larvas. 

KG 5.000 4,67 23.350,00 

12 
MELANCIA: boa qualidade, com polpa firme e 

impacto, redonda média de primeira qualidade sem 
KG 10.000 4,73 47.300,00 
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lesões de origem físicas ou mecânicas, perfurações e 

cortes tamanho e coloração uniformes, devendo ser 

bem desenvolvidas, isentos de sujidade, parasitas e 

larvas. 

13 

PIMENTINHA VERDE DE CHEIRO: boa 

qualidade, firme e impacto, sem lesões de origem 

físicas ou mecânicas, perfurações e cortes tamanho e 

coloração uniformes, devendo ser bem 

desenvolvidas, isentos de sujidade, parasitas e 

larvas. 

KG 2.000 11,50 23.000,00 

14 

POLPA DE FRUTA ABACAXI: poupa de fruta, 

sabor ABACAXI. Simples congelada obtida de 

frutas frescas, sãs e maduras com características 

físicas químicas e organolépticas do fruto; produto 

não diluído, não fermentado, obtida de frutas 

polposos; não deverá conter terra, sujidade, 

parasitas,  fragmento de insetos e pedaços das partes 

não comestíveis da fruta e da planta; sem 

conservador químico, sem adição de açúcar. 

Registrado e inspecionado pelo Ministério da 

Agricultura (MAPA). Acondicionada embalagem 

resistente e transparente, com respectiva informação 

nutricional, com data de fabricação lote e prazos de 

validade mínima 120 dias da data de entrega do 

produto. Sem adição de açúcar. PRODUTO DA 

AGRICULTURA FAMILIAR ATENDIDO PELA 

ASSISTÊNCIA TECNICA LOCAL, COM DAP E 

CAR OU UMA DECLARAÇÃO DA 

ASSISTÊNCIA TECNICA LOCAL, COM O 

OBJETIVO DE PROMOVER GERAÇÃO DE 

RENDA AOS AF   - LEI Nº 11.326, DE 24 DE 

JULHO DE 2006. ART.3 INCISO I A IV §1º, §2º 

INCISOS I AO VI. § 3º e §4º. 

ART. 27 DA RESOLUÇÃO FNDE N. 04/2015. 

LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. 

KG 3.000 14,30 42.900,00 

15 

POLPA DE FRUTA ACEROLA: poupa de fruta, 

sabor ACEROLA. Simples congelada obtida de 

frutas frescas, sãs e maduras com características 

físicas químicas e organolépticas do fruto; produto 

não diluído, não fermentado, obtida de frutas 

polposos; não deverá conter terra, sujidade, 

parasitas, fragmento de insetos e pedaços das partes 

não comestíveis da fruta e da planta; sem 

conservador químico, sem adição de açúcar. 

Registrado e inspecionado pelo Ministério da 

Agricultura (MAPA). Acondicionada embalagem 

resistente e transparente, com respectiva informação 

nutricional, com data de fabricação lote e prazos de 

validade mínima 120 dias da data de entrega do 

produto. Sem adição de açúcar. PRODUTO DA 

AGRICULTURA FAMILIAR ATENDIDO PELA 

ASSISTÊNCIA TECNICA LOCAL, COM DAP E 

CAR OU UMA DECLARAÇÃO DA 

ASSISTÊNCIA TECNICA LOCAL, COM O 

OBJETIVO DE PROMOVER GERAÇÃO DE 

RENDA AOS AF   - LEI Nº 11.326, DE 24 DE 

KG 3.000 12,30 36.900,00 
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JULHO DE 2006. ART.3 INCISO I A IV §1º, §2º 

INCISOS I AO VI. § 3º e §4º. 

ART. 27 DA RESOLUÇÃO FNDE N. 04/2015. 

LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. 

16 

POLPA DE FRUTA GOIABA: poupa de fruta, 

sabor GOIABA. Simples congelada obtida de frutas 

frescas, sãs e maduras com características físicas 

químicas e organolépticas do fruto; produto não 

diluído, não fermentado, obtida de frutas polposos; 

não deverá conter terra, sujidade, parasitas, 

fragmento de insetos e pedaços das partes não 

comestíveis da fruta e da planta; sem conservador 

químico, sem adição de açúcar. Acondicionada 

embalagem resistente e transparente, com respectiva 

informação nutricional, com data de fabricação lote 

e prazos de validade mínima 120 dias da data de 

entrega do produto. Sem adição de açúcar. 

PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 

ATENDIDO PELA ASSISTÊNCIA TECNICA 

LOCAL, COM DAP E CAR OU UMA 

DECLARAÇÃO DA ASSISTÊNCIA TECNICA 

LOCAL, COM O OBJETIVO DE PROMOVER 

GERAÇÃO DE RENDA AOS AF   - LEI Nº 

11.326, DE 24 DE JULHO DE 2006. ART.3 

INCISO I A IV §1º, §2º INCISOS I AO VI. § 3º e 

§4º. ART. 27 DA RESOLUÇÃO FNDE N. 04/2015. 

LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. 

KG 3.000 13,67 41.010,00 

17 

POLPA DE FRUTA MARACUJÁ: poupa de 

fruta, sabor MARACUJÁ. Simples congelada obtida 

de frutas frescas, sãs e maduras com características 

físicas químicas e organolépticas do fruto; produto 

não diluído, não fermentado, obtida de frutas 

polposos; não deverá conter terra, sujidade, 

parasitas, fragmento de insetos e pedaços das partes 

não comestíveis da fruta e da planta; sem 

conservador químico, sem adição de açúcar. 

Acondicionada embalagem resistente e transparente, 

com respectiva informação nutricional, com data de 

fabricação lote e prazos de validade mínima 120 dias 

da data de entrega do produto. Sem adição de 

açúcar. PRODUTO DA AGRICULTURA 

FAMILIAR ATENDIDO PELA ASSISTÊNCIA 

TECNICA LOCAL, COM DAP E CAR OU UMA 

DECLARAÇÃO DA ASSISTÊNCIA TECNICA 

LOCAL, COM O OBJETIVO DE PROMOVER 

GERAÇÃO DE RENDA AOS AF   - LEI Nº 

11.326, DE 24 DE JULHO DE 2006. ART.3 

INCISO I A IV §1º, §2º INCISOS I AO VI. § 3º e 

§4º. 

ART. 27 DA RESOLUÇÃO FNDE N. 04/2015. 

LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009 

KG 3.000 14,90 44.700,00 

18 

POLPA DE FRUTA MURUCI: poupa de fruta, 

sabor MURUCI. Simples congelada obtida de frutas 

frescas, sãs e maduras com características físicas 

químicas e organolépticas do fruto; produto não 

diluído, não fermentado, obtida de frutas polposos; 

KG 3.000 13,50 40.500,00 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 

CNPJ: 04.873.600/0001-15 

Comissão Permanente de Licitação 

não deverá conter terra, sujidade, parasitas, 

fragmento de insetos e pedaços das partes não 

comestíveis da fruta e da planta; sem conservador 

químico, sem adição de açúcar. Acondicionada 

embalagem resistente e transparente, com respectiva 

informação nutricional, com data de fabricação lote 

e prazos de validade mínima 120 dias da data de 

entrega do produto. Sem adição de açúcar. 

PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 

ATENDIDO PELA ASSISTÊNCIA TECNICA 

LOCAL, COM DAP E CAR OU UMA 

DECLARAÇÃO DA ASSISTÊNCIA TECNICA 

LOCAL, COM O OBJETIVO DE PROMOVER 

GERAÇÃO DE RENDA AOS AF - LEI Nº 11.326, 

DE 24 DE JULHO DE 2006. ART.3 INCISO I A IV 

§1º, §2º INCISOS I AO VI. § 3º e §4º. 

ART. 27 DA RESOLUÇÃO FNDE N. 04/2015. 

LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. 

19 

POLPA DE FRUTA TAPEREBA: poupa de fruta, 

sabor TAPEREBA. Simples congelada obtida de 

frutas frescas, sãs e maduras com características 

físicas químicas e organolépticas do fruto; produto 

não diluído, não fermentado, obtida de frutas 

polposos; não deverá conter terra, sujidade, 

parasitas, fragmento de insetos e pedaços das partes 

não comestíveis da fruta e da planta; sem 

conservador químico, sem adição de açúcar. Sem 

adição de açúcar. PRODUTO DA AGRICULTURA 

FAMILIAR ATENDIDO PELA ASSISTÊNCIA 

TECNICA LOCAL, COM DAP E CAR OU UMA 

DECLARAÇÃO DA ASSISTÊNCIA TECNICA 

LOCAL, COM O OBJETIVO DE PROMOVER 

GERAÇÃO DE RENDA AOS AF - LEI Nº 11.326, 

DE 24 DE JULHO DE 2006. ART.3 INCISO I A IV 

§1º, §2º INCISOS I AO VI. § 3º e §4º. 

ART. 27 DA RESOLUÇÃO FNDE N. 04/2015. 

LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. 

KG 3.000 12,67 38.010,00 

20 
MACAXEIRA:  nova, de 1ª qualidade, sem 

rupturas, acondicionado em sacas resistente 
KG 2.000 5,00 10.000,00 

21 

MAXIXE Verde: de primeira, tamanho e coloração 

uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, 

perfurações e cortes 

KG 1.000 6,40 6.400,00 

22 

MAMAO novo, de 1ª qualidade, grau médio de 

amadurecimento, com casca sã, sem rupturas, 

acondicionado em caixas resistente. 

KG 3.000 5,50 16.500,00 

23 

CUPUAÇU: Polpa de Fruta, sabor cupuaçu, 1ª 

qualidade, acondicionada em Embalagem de 500g, 

resistente e transparente, com etiqueta de pesagem e 

prazo de validade. 

KG 3.000 16,63 49.890,00 

24 

BATATA DOCE: com polpa intacta e limpa com 

coloração e tamanho uniformes (aproximadamente 

80 gramas cada) típicos da variedade, sem brotos, 

rachaduras ou cortes na casca, manchas, 

machucaduras, bolores ou outros defeitos que 

possam alterar a aparência e qualidade. 

KG 2.000 7,00 14.000,00 
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SEM ESTAREM MURCHAS. De colheita recente 

VALOR TOTAL 234,92 1.740.110,00 

*Preço de aquisição é o preço a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar. (Resolução FNDE 

06/2020). 

 

2. FONTE DE RECURSO  

2.1. As despesas com o fornecimento dos produtos de que trata o objeto, está a cargo das seguintes dotações 

orçamentárias. Exercício 2021 Atividade 12.361.0027.2.022 Manutenção do Prog. Nacional de 

Alimentação Escolar PNAE-Ens. Fundamental, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de 

consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$.........; Exercício 2021 Atividade: 12.362.0027.2.026 - 

Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Médio, Classificação econômica 

3.3.90.30.00, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ ......; Exercício 2021 Atividade: 12.361.0027.2.023 - 

Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Ens. Pré-Escola, Classificação 

econômica 3.3.90.30.00, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$.......; Exercício 2021 Atividade 

12.361.0027.2.157 - Manutenção do Prog. Estadual de Alimentação e Escolar do Estado do Pará-

PEAE, Classificação econômica 3.3.90.30.00, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de RS.....; Exercício 2021 

Atividade 12.366.0027.2.031 - Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-EJA, 

Classificação econômica 3.3.90.30.00, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor R$....; Exercício 2021 Atividade 

12.361.0027.2.165 - Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar-PNAE MAIS 

EDUCAÇÃO, Classificação econômica 3.3.90.30.00, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor R$.......; Exercício 

2021 Atividade 12.365.0027.2.030 - Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-

CRECHE, Classificação econômica 3.3.90.30.00, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$.....; Exercício 

2021 Atividade 12.361.0027.2.166 - Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar- PNAE-

AEE, Classificação econômica 3.3.90.30.00, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$.....  

 

3. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR  

Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua produção agrícola na forma de 

Fornecedores Individuais, Grupos Informais e Grupos Formais, de acordo com o Capítulo V da 

Resolução FNDE que dispõe sobre o PNAE. 

 

3.1. ENVELOPE Nº 001 – HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL (não 

organizado em grupo). 

O Fornecedor Individual deverá apresentar no envelope nº 01 os documentos abaixo relacionados, 

sob pena de inabilitação: 

I - A prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

II - O extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias; 

II - O Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor 

Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor participante; 

IV - A prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em normativas específicas; 

e  

V - A declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção 

própria, relacionada no projeto de venda. 

 

3.2. ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL. 

O Grupo Informal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados, sob 

pena de inabilitação:  
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I - A prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;  

II - O extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias; 

III - O Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor 

Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura de todos os agricultores participantes; 

IV - A prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em normativas específicas; 

e, 

V - A declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 

agricultores familiares relacionados no projeto de venda. 

 

3.3. ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL  

O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados, sob 

pena de inabilitação: 

I - A prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

II - O extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias; 

III - A prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social, Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – TST; 

IV - As cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão 

competente, junta Comercial, no caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas, no caso de associações; 

V - O Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, 

assinado pelo seu representante legal; 

VI - A declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 

associados/cooperados; 

VII – A declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento do 

limite individual de venda de seus cooperados/associados; 

VIII - A prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em normativas 

específicas. 

 

4. ENVELOPE Nº 02 – PROJETO DE VENDA  

4.1. No Envelope nº 02 os Fornecedores Individuais, Grupos Informais ou Grupos Formais deverão 

apresentar o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar conforme 

Anexo II. 

4.2. A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão pública e 

registrada em ata após o término do prazo de apresentação dos projetos. O resultado da seleção será 

publicado até 05 (cinco) dias após o prazo da publicação da relação dos proponentes e no prazo de 

05 (cinco) dias o(s) selecionado(s) será(ão) convocado(s) para assinatura do(s) contrato(s). 

4.3. O(s) projeto(s) de venda a ser(em) contratado(s) será(ão) selecionado(s) conforme critérios 

estabelecidos pelo art. 30 da Resolução do FNDE que dispõe sobre o PNAE. 

4.4. Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar o 

nome, o CPF e nº da DAP Física de cada agricultor familiar fornecedor quando se tratar de 

Fornecedor Individual ou Grupo Informal, e o CNPJ e DAP jurídica da organização produtiva 

quando se tratar de Grupo Formal. 
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4.5. Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos constatada na abertura dos 

envelopes poderá ser concedido abertura de prazo para sua regularização de até 02 (dois) dias, 

conforme análise da Comissão Julgadora. 

 

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS  

5.1. Para seleção, os projetos de venda habilitadas serão divididos em: grupo de projetos de 

fornecedores locais, grupo de projetos do território rural, grupo de projetos do estado, e grupo de 

propostas do País. 

5.2. Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção: 

I - O grupo de projetos de fornecedores locais tem prioridade sobre os demais grupos; 

II - O grupo de projetos de fornecedores de Região Geográfica Imediata tem prioridade sobre o de 

Região Geográfica Intermediária, o do estado e o do País; 

III - O grupo de projetos de fornecedores da Região Geográfica Intermediária tem prioridade sobre 

o do estado e do país; 

IV - O grupo de projetos do estado tem prioridade sobre o do País. 

 

5.3. 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; 

a) Para efeitos do disposto neste inciso, devem ser 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 

cooperados/associados das organizações produtivas respectivamente, conforme identificação na(s) 

DAP(s); 

b) no caso de empate entre Grupos Formais de assentamentos da reforma agrária, comunidades 

quilombolas e/ou indígenas, em referência ao disposto no § 2º inciso I deste artigo, têm 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, conforme identificação na(s) DAP(s). 

 

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

segundo a Lei nº 10.831/2003, o Decreto nº 6.323/2007 e devido cadastro no MAPA; 

III - Os Grupos Formais sobre os Grupos Informais, estes sobre os Fornecedores Individuais, e 

estes, sobre Centrais de Cooperativas (detentoras de DAP Jurídica conforme Portarias do MAPA 

que regulamentam a DAP); 

a) no caso de empate entre Grupos Formais, em referência ao disposto no § 2º inciso III deste 

artigo, têm prioridade organizações produtivas com maior porcentagem de agricultores familiares 

e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro de associados/cooperados, conforme DAP 

Jurídica;  

b) em caso de persistência de empate, deve ser realizado sorteio ou, em havendo consenso entre 

as partes, pode-se optar pela divisão no fornecimento dos produtos a serem adquiridos entre as 

organizações finalistas. 
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5.4 Caso a EEx. não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo de projetos 

de fornecedores locais, estas deverão ser complementadas com os projetos dos demais grupos, em 

acordo com os critérios de seleção e priorização citados nos itens 5.1 e 5.2.  

 

6. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS 

6.1. O(s) fornecedor (es) classificado(s) em primeiro lugar dos deverão entregar as amostras 

indicadas no quadro abaixo no Departamento da Merenda Escolar, localizado na Rua Athanásio 

Cardoso, S/N, São Miguel – Augusto Corrêa/PA, de segunda-feira a sexta-feira, das 07:00 h às 

11:00 h e das 13:00 h às 17:30 h, para avaliação e seleção dos produtos a serem adquiridos, as quais 

deverão ser submetidas a testes necessários, imediatamente após a fase de habilitação. O resultado 

da análise será publicado em até XX dias após o prazo da apresentação das amostras.  

6.2. A proponente classificada em primeiro lugar deverá colocar à disposição da Secretaria 

Municipal de Educação como AMOSTRA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, os gêneros 

alimentícios, para aprovação prévia. Caso as amostras da proponente não atendem aos requisitos, a 

mesma será considerada desclassificada, e será convocada a proponente seguinte na ordem de 

classificação para apresentação de amostra. 

 

7. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS  

7.1. A entrega dos gêneros alimentícios deverá respeitar o cronograma abaixo:  

7.1.1. O fornecimento dos gêneros alimentícios deverá ocorrer semanalmente, a partir do 

recebimento da Autorização de Fornecimento no (s) endereço (s) abaixo: Setor da Merenda Escolar 

que fica localizado na Rua Athanásio Cardoso s/n – Bairro: São Miguel – Augusto Corrêa/PA – 

CEP: 68.610-000. 

7.1.2. O cronograma de entrega deverá ser cumprido, rigorosamente, em dias letivos escolhidos pela 

Secretaria Municipal de Educação para a entrega dos Gêneros Alimentícios e em horário escolar, ou 

seja, de segunda-feira a sexta-feira, das 07:00 h às 11:00 h e das 13:00 h às 17:30 h, durante o 

período de vigência do contrato. 

 

8. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

8.1. Os gêneros alimentícios serão recebidos:  

a) Definitivamente: Os gêneros alimentícios serão devolvidos no ato da entrega se não estiver 

de acordo com as amostras e não corresponderem à qualidade exigida neste termo, sendo vedado 

misturar gêneros de qualidade desiguais, ou de preços diferentes ou entregar materiais impróprios 

ao consumo. Em caso de discrepância de qualidade e quantidade dos alimentos, ou em caso de 

vícios, e alteração na qualidade do produto, o contratado disporá de um prazo de 02 dias úteis para 

proceder às substituições que se fizerem necessárias. 

 

9. PAGAMENTO  

9.1. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias contados a partir da apresentação da nota fiscal 

que deverá ser eletrônica e indicar o número do banco, agência e conta corrente, para a emissão da 

respectiva ordem bancária de pagamento. 

9.2. A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia a Regularidade Fiscal da 

Associação para verificação da situação da contratada em relação às condições de habilitação e 
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qualificação exigidas também no processo licitatório, cujo resultado será impresso e juntado aos 

autos do processo.  

9.3. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão 

devolvidos à contratada para as correções necessárias, não respondendo o contratante por quaisquer 

encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes, quando este se der 

por culpa da contratada. As notas fiscais deverão constar os alimentos fornecidos por cada 

agricultor com respectivos valores e nº de DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf). 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. O limite individual de venda de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, neste ato 

denominado contratado, será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (Art. 32, Resolução CD/FNDE 

n° 26/2013) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme legislação do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar. 

10.2. Executar o fornecimento do objeto do presente contrato, em perfeita harmonia e em 

concordância com as especificações estabelecidas, no prazo e local indicados na respectiva 

autorização de entrega emitida pela contratante. 

10.3. Entregar o objeto quando for solicitado pela Secretaria Municipal de Educação no endereço 

indicado, correndo por sua conta, todas as despesas com entrega, bem como despesas com 

embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, taxas e ainda 

todas as despesas que diretamente ou indiretamente incidirem sobre a execução do contrato. 

10.4. Responsabilizar-se integralmente por prejuízos decorrentes de atrasos na entrega do objeto 

contratado e ainda por erros seus ou de terceiros na execução do contrato. 

10.5. Não delegar ou transferir a execução do contrato a terceiros, sem prévia anuência do 

contratante. 

10.6. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação 

exigidas também durante o processo licitatório. 

10.7. Comunicar ao contratante, quando verificar condições inadequadas para execução do contrato 

ou a iminência de fatos que possam prejudicar a sua execução no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 

que antecede a data da entrega. O contratado é obrigado a substituir, total ou parcialmente as suas 

expensas, os produtos que forem entregues em desconformidades no total ou em parte com o objeto 

desta chamada. 

10.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, quaisquer outras que incidam ou 

venham a incidir na execução do contrato. 

10.9. Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor do contratante 

encarregado de acompanhar a execução do contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhe 

forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas. 

10.10. Realizar a entrega dos gêneros alimentícios em veículo adequado; 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1.Cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras para com a CONTRATADA.  

11.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente 

designado, nos termos do art. 67 da Lei nº. 8.666/93.  
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11.3. Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento executado, entregues em desacordo com as 

especificações e contrato, notificando à contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso 

do fornecimento do(s) objeto(s), fixando prazo para a sua substituição, com ônus total à contratada.  

11.4. Prestar à CONTRATADA todas as informações e os esclarecimentos necessários para a 

realização do objeto do contrato. A fiscalização da entrega ficará a cargo da servidora Josiane Luz 

Reinaldo, endereço: Rua Athanásio Cardoso, n°385 – Bairro: São Miguel/Augusto Corrêa-PA, 

CEP: 68.610-000, contato: (91) 98737-0898 e e-mail: joseaneluzr@gmail.com  

 

12. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

12.1. Apresentar documento que comprove que os produtos industrializados foram processados 

com a matéria-prima oriunda de produtores da agricultura familiar ou de suas 

cooperativas/associações, podendo para a devida comprovação apresentar contrato de fornecimento, 

declaração, recibo, nota fiscal ou documento hábil que comprove a origem do produto. 

 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.  

13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/93, a Contratada que: 

13.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

13.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

13.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

13.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

13.1.5. Cometer fraude fiscal; 

 

13.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

13.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a CONTRATANTE; 

13.2.2. Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o 

máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, 

injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à 

solicitação ou à Autorização de Fornecimento; 

13.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto; 

13.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

13.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 

anos;  

13.2.6. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável 

em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa; 

13.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 

Contratante pelos prejuízos causados; 

mailto:joseaneluzr@gmail.com
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13.2.8. As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.5 e 13.2.7 poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados; 

13.2.9. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

13.2.9.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

13.2.9.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

13.2.9.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados; 

13.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999; 

13.4. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 

pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, 

serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente; 

13.5. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente; 

13.6. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 

licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 

419 do Código Civil; 

13.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade; 

13.8. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 

administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 

despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR; 

13.9. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 

lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto 

de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa; 

13.10. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal 

resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

 

14. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E PEDIDO DE 

ESCLARECIMENTOS  

14.1. 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; 

14.2. 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; 
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14.3. 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; 

14.4. 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. 

 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS  

15.1. A presente Chamada Pública poderá ser obtida nos seguintes locais: Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa, sito à Praça São Miguel, nº 60- São Miguel, no horário de 08:30 às 13:00 horas, de segunda 

a sexta-feira; Mural de Licitações/ TCM, https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/ e no Portal 

Transparência do município de Augusto Corrêa, 

https://augustocorrea.pa.gov.br/categoria/licitacoes/  

15.2. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação sanitária (federal, estadual 

ou municipal) específica para os alimentos de origem animal e vegetal. 

15.3. O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para a 

alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por 

DAP/Ano/Entidade Executora, e obedecerá às seguintes regras:  

I - Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos 

individuais firmados deverão respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por 

DAP/Ano/EEx. 

II - Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será o 

resultado do número de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica multiplicado pelo limite 

individual de comercialização, utilizando a seguinte fórmula:  

 

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

20.000,00. 

 

15.4. Faz parte integrante do presente expediente: 

Anexo I- Termo de Referência;  

Anexo II - Modelo do Projeto de Venda; 

Anexo III- Minuta do Contrato; 

 

Augusto Corrêa - PA, 27 de setembro de 2021 

 

 

 

___________________________________________ 

JANILSON LIMA CUNHA 

Comissão de Licitação 

Presidente/Decreto n° 192-C/2021 

 

  

https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/
https://augustocorrea.pa.gov.br/categoria/licitacoes/


ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 

CNPJ: 04.873.600/0001-15 

Comissão Permanente de Licitação 

CHAMADA PUBLICA Nº...../2021 - ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

 Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, para atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Educação destinados a alimentação escolar do Município de Augusto Corrêa-PA. 

 

1.1. QUANTIDADE DE GÊNEROS 

 O quantitativo previsto na aquisição de gêneros, está descrito no anexo I, do presente Termo de 

Referência. 

1.1.1. Os produtos de origem vegetal (frutas, legumes e verduras) são definidos como alimentos 

perecíveis, pois não se conservam por longo período de tempo. Desta forma, as características desses 

produtos devem ser consideradas tais como: de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa 

firme, livres de sujidades, parasitas, larvas, resíduos de fertilizante, acondicionadas em sacos de polietileno, 

transparentes, atóxicos e intactos. O peso e as quantidades são definidos por profissional nutricionista. 

 

1.2. REPASSE FINANCEIRO: 

O recurso financeiro para o presente processo é oriundo do FNDE de acordo com a dotação orçamentária: 

• Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Ensino Fundamental 

• Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – PRÉ- Escola 

• Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Ensino Médio 

• Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Creche 

• Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – EJA 

• Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PEAE – Ensino Médio 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 A aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar tem por finalidade contribuir para o 

crescimento e o desenvolvimento, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares 

saudáveis dos alunos, através de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que 

cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo. Ao mesmo tempo contribui para o 

desenvolvimento da agricultura familiar e o sustento de famílias.  

 A quantidade a ser adquirida foi estimada com base no valor do recurso fornecida pelo PNAE ao 

Município de Augusto Corrêa/PA e contrapartida do Município, considerando, ainda, o número de alunos 

matriculados na rede municipal, na quantidade de refeições oferecidas e das unidades escolares que serão 

atendidas durante o período de 12 (doze) meses; conforme disposições da Lei 11.497 de 16/07/2009, 

Resolução n°26 de 17/06/2013, Resolução nº4 de 02/04/2015 e Resolução nº 38 de 16/07/2009.  

 Alguns alimentos tiveram acréscimos, alguns foram retirados, ou diminuídos a quantidade, pois foram 

analisados os alimentos de maior consumo nas Unidades Escolares provenientes da Agricultura Familiar, 

tudo isso com o aval do profissional nutricionista que assina este termo. Vale ressaltar, que nenhuma média 

deixa de representar a realidade do mercado, não onerando assim este processo. Foram solicitadas cotações 

em associações locais, por demonstrar a realidade do mercado de Augusto Corrêa/PA. 

 

3. DA AMOSTRA:  

 A proponente classificada em primeiro lugar deverá colocar à disposição da Secretaria Municipal de 

Educação como AMOSTRA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, os gêneros alimentícios, para aprovação 

prévia. Na análise serão levados em conta todos os itens constantes no item 1.1.2, que são consideradas 

requisitos mínimos que a proponente deverá se ater na sua proposta. Caso as amostras da proponente não 
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atendem aos requisitos, a mesma será considerada desclassificada, e será convocada a proponente seguinte na 

ordem de classificação para apresentação de amostra. 

 

4. DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 Os gêneros alimentícios deverão ser transportados em veículo apropriado dentro das normas 

estabelecidas, no prazo, local e condições estipuladas neste Termo de Referência.  

 A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega em desacordo ao estabelecido neste Termo de 

Referência. 

 A pontualidade na entrega dos produtos está vinculada ao cumprimento do Cardápio Escolar. E a 

execução do cardápio é fundamental para atender as recomendações nutricionais definidas pelo FNDE. Os 

gêneros alimentícios deverão ser de boa qualidade, com tamanho médio padronizado. 

 

5. CRONOGRAMA  

 O fornecimento dos gêneros alimentícios deverá ocorrer semanalmente, a partir do recebimento da 

Autorização de Fornecimento no (s) endereço (s) abaixo: 

- Setor da Merenda Escolar que fica localizado na Rua Athanásio Cardoso s/n – Bairro: São Miguel – 

Augusto Corrêa/PA – CEP: 68610-000. 

 O cronograma de entrega deverá ser cumprido, rigorosamente, em dias letivos escolhidos pela Secretaria 

Municipal de Educação para a entrega dos Gêneros Alimentícios e em horário escolar, ou seja, de segunda-

feira a sexta-feira, das 07:00 h às 11:00 h e das 13:00 h às 17:30 h, durante o período de vigência do contrato. 

 

6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 Os gêneros alimentícios serão recebidos:  

a) Definitivamente: Os gêneros alimentícios serão devolvidos no ato da entrega se não estiver de 

acordo com as amostras e não corresponderem à qualidade exigida neste termo, sendo vedado 

misturar gêneros de qualidade desiguais, ou de preços diferentes ou entregar materiais impróprios ao 

consumo. Em caso de discrepância de qualidade e quantidade dos alimentos, ou em caso de vícios, e 

alteração na qualidade do produto, o contratado disporá de um prazo de 02 dias úteis para proceder às 

substituições que se fizerem necessárias. 

 

7. FORMA DE PAGAMENTO  

O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias contados a partir da apresentação da nota fiscal que 

deverá ser eletrônica e indicar o número do banco, agência e conta corrente, para a emissão da respectiva 

ordem bancária de pagamento. 

A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia a Regularidade Fiscal da Associação 

para verificação da situação da contratada em relação às condições de habilitação e qualificação exigidas 

também no processo licitatório, cujo resultado será impresso e juntado aos autos do processo.  

No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão 

devolvidos à contratada para as correções necessárias, não respondendo o contratante por quaisquer encargos 

resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes, quando este se der por culpa da 

contratada. As notas fiscais deverão constar os alimentos fornecidos por cada agricultor com respectivos 

valores e nº de DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf). 

 

8. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

 A vigência do contrato será de 12 meses a partir da assinatura do contrato. A recusa injustificada do 

adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido 

pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às 

penalidades legalmente estabelecidas na Lei 8.666/93. 
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9. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  

 A fiscalização do cumprimento do contrato será exercida pelo (a) Chefe do setor da Merenda Escolar. A 

fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou 

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e propostos, de conformidade com artigo 70 da lei 

8.666/93.  

 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

10.  DAS OBRIGAÇÕES 

10.1. DA CONTRATADA  

✓ O limite individual de venda de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, neste ato denominado 

contratado, será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (Art. 32, Resolução CD/FNDE n° 26/2013) 

por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme legislação do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar.  

✓ Executar o fornecimento do objeto do presente contrato, em perfeita harmonia e em concordância 

com as especificações estabelecidas, no prazo e local indicados na respectiva autorização de entrega 

emitida pela contratante. 

✓ Entregar o objeto quando for solicitado pela Secretaria Municipal de Educação no endereço 

indicado, correndo por sua conta, todas as despesas com entrega, bem como despesas com 

embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, taxas e ainda todas 

as despesas que diretamente ou indiretamente incidirem sobre a execução do contrato.  

✓ Responsabilizar-se integralmente por prejuízos decorrentes de atrasos na entrega do objeto 

contratado e ainda por erros seus ou de terceiros na execução do contrato.  

✓ Não delegar ou transferir a execução do contrato a terceiros, sem prévia anuência do contratante.  

✓ Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas 

também durante o processo licitatório. 

✓ Comunicar ao contratante, quando verificar condições inadequadas para execução do contrato ou a 

iminência de fatos que possam prejudicar a sua execução no prazo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega. O contratado é obrigado a substituir, total ou parcialmente as suas 

expensas, os produtos que forem entregues em desconformidades no total ou em parte com o objeto 

desta chamada.  

✓ Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, quaisquer outras que incidam ou venham 

a incidir na execução do contrato.  

✓ Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor do contratante encarregado de 

acompanhar a execução do contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados e 

atendendo às reclamações formuladas.  

✓ Realizar a entrega dos gêneros alimentícios em veículo adequado. 

 

10.2. DA CONTRATANTE  

✓ Cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras para com a contratada.  

✓ Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado, nos 

termos do art. 67 da Lei nº. 8.666/93.  
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✓ Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento executado, entregues em desacordo com as 

especificações e contrato, notificando à contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso 

do fornecimento do(s) objeto(s), fixando prazo para a sua substituição, com ônus total à contratada.  

✓ Prestar à contratada todas as informações e os esclarecimentos necessários para a realização do 

objeto do contrato. A fiscalização da entrega ficará a cargo do (a) Josiane Luz Reinaldo, endereço: 

Rua Athanásio Cardoso, n°385 – Bairro: São Miguel / Augusto Corrêa-PA, cep: 68610-000, contato: 

(91) 98737-0898 e e-mail: joseaneluzr@gmail.com  

 

11.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.  

 Aplica-se o disposto na Lei 8.666/93, no edital e minuta do contrato. 

 

12.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

Apresentar documento que comprove que os produtos industrializados foram processados com a 

matéria-prima oriunda de produtores da agricultura familiar ou de suas cooperativas/associações, podendo 

para a devida comprovação apresentar contrato de fornecimento, declaração, recibo, nota fiscal ou 

documento hábil que comprove a origem do produto. 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

✓ A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato de Aquisição de 

Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar que estabelecerá com 

clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, 

obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos do edital e da proposta a 

que se vinculam bem como do Capítulo III - Dos Contratos, da Lei 8.666/1993.  

✓ Fica estabelecido o prazo de 5 (cinco) dias após convocação do interessado, para assinatura do 

contrato. Esse prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte, 

durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Administração.  

✓ Em caso de rescisão de contrato, será aplicado o disposto no art.58, Inciso II, e 77 a 80 da Lei 

Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

✓ A presente licitação é regulada pela Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, com as prerrogativas 

estabelecidas pela Lei Federal nº. 11.947, de 16 de junho de 2009, pela Resolução CD/FNDE nº. 04, 

de 02 de Abril de 2015, e pelas condições gerais constantes neste Edital. 

✓ Os casos omissos ficarão a critério da CONTRATANTE para esclarecimentos e dirimir dúvidas.  

✓ Em caso da não da entrega do produto ou prestação dos serviços conforme solicitação, a Contratada 

deverá informar os motivos a contratante, no prazo de até 24h. Caso não informado, caberá à 

imposição das sanções, conforme prevê as cláusulas contratuais 

✓ Fica estabelecido o Foro da Comarca de Augusto Corrêa, Estado do Pará, para dirimir quaisquer 

dúvidas oriundas das avenças. 

 

Augusto Corrêa/PA, 24 de fevereiro de 2021. 

 

 

IVANÊZ BALDEZ DO NASCIMENTO 

Secretária Municipal de Educação 

Decreto nº 002/2021 

 

ADRIANA KEYLA MIRANDA RBEIRO 

Nutricionista 

CRN – 524 

mailto:joseaneluzr@gmail.com
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CHAMADA PÚBLICA Nº..../2021 - ANEXO II – MODELO DE PROJETO DE VENDA 

 

MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS FORMAIS 

 

 

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

1. Nome da Entidade  2. CNPJ  3. Município/UF  

4. Endereço  5. DDD/Fone  

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

III – RELAÇÃO DE PRODUTOS  

1. Produto 2. Unidade 3. Quantidade 
4. Preço de Aquisição* 5. Cronograma de 

Entrega dos produtos 4.1. Unitário 4.2. Total 

1              

2              

3              

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

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº  

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES  

GRUPO FORMAL  

1. Nome do Proponente  2. CNPJ  

3. Endereço  4. Município/UF  

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

8. Nº DAP Jurídica  9. Banco  10. Agência Corrente  11. Conta Nº da Conta  

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

11.326/2006  

14. Nº de Associados com DAP Física  

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

18. Endereço  19. Município/UF  
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4              

5              

Obs.: * Preço publicado no Edital nº...../2021 (o mesmo que consta na chamada pública).  

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

Local e Data:  Assinatura do Representante do Grupo Formal  Fone/E-mail:  
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CHAMADA PÚBLICA Nº..../2021 - ANEXO II – MODELO DE PROJETO DE VENDA. 

 

MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS INFORMAIS 

 

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

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº..../2021- 

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

GRUPO INFORMAL 

1. Nome do Proponente 2. CPF 

3. Endereço 4. Município/UF 5. CEP 

6. E-mail (quando houver) 7. Fone 

8.Organizado por Entidade Articuladora 
( ) Sim ( ) Não 

9.Nome da Entidade Articuladora 
(quando houver) 

10. E-mail/Fone 

II – FORNECEDORES PARTICIPANTES 

1. Nome do Agricultor(a) Familiar 2.CPF 3.DAP 4. Banco 5.Nº Agência 6. Nº Conta Corrente 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

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

1. Nome da Entidade 2.CNPJ 3.Município  

4. Endereço 5. DDD/Fone  

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

IV – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS  

1. Identificação do Agricultor (a) 

Familiar 
2. Produto 3.Unidade 4.Quantidade 

5.Preço de Aquisição* 

/Unidade 
6.Valor Total 
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     Total agricultor 

      

     Total agricultor 

            

          Total agricultor  

Obs.: * Preço publicado no Edital nº...../2021 (o mesmo que consta na chamada pública).    Total do projeto    

V – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO  

1.Produto 

 

2.Unidade  

 

3.Quantidade  

 

4.Preço/Unidade  

 

5.Valor Total por 

Produto  

6.Cronograma 

de Entrega dos  

Produtos  

1              

2              

3              

4              

5              

6          Total do projeto:    

7              

8              

              

 

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

Local e Data: Assinatura do Representante do Grupo Informal Fone/E-mail: 

  

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

Informal 

Assinatura 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    
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9    

10    

11    

12    
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CHAMADA PÚBLICA Nº..../2021 - ANEXO II – MODELO DE PROJETO DE VENDA 

 

MODELO PROPOSTO PARA OS FORNECEDORES INDIVIDUAIS 

 

 

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

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº..../2021 

I- IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR 

FORNECEDOR (A) INDIVIDUAL 

1. Nome do Proponente 2. CPF 

3. Endereço 4. Município/UF 5.CEP 

6. Nº da DAP Física 7. DDD/Fone 8.E-mail (quando houver) 

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

 

II- RELAÇÃO DOS PRODUTOS 

Produto Unidade Quantidade 
Preço de Aquisição* Cronograma de Entrega dos 

produtos Unitário Total 

1       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

Obs.: Preço publicado no Edital n ..../2021 (o mesmo que consta na chamada pública). 

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

Nome CNPJ Município 
Endereço Fone 

Nome do Representante Legal CPF: 

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

Local e Data: Assinatura do Fornecedor Individual CPF 
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CHAMADA PÚBLICA Nº...../2021 - ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO DE COMPRA 

 

CONTRATO Nº......... 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR/PNAE 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pessoa jurídica de direito público, com sede na Travessa João 

Batista Monteiro, S/N, bairro São Miguel, Augusto Corrêa/PA, CEP: 68.610-000, inscrita no CNPJ sob n.º 

31.094.573/0001-55, representada neste ato pela Secretária Municipal de Educação, a Sra IVANEZ BALDEZ 

DO NASCIMENTO, doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado (nome do grupo formal ou 

informal ou fornecedor individual), com situado à ..............., nº ....., em (município), inscrita no CNPJ sob 

nº......, (para grupo formal), CPF sob nº.............. (grupos informais e individuais), doravante denominado (a) 

CONTRATADO (A), fundamentados nas disposições da Lei n° 11.947/2009 e da Lei nº 8.666/93, e tendo em 

vista o que consta na CHAMADA PÚBLICA Nº...../2021, 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 Escolar 

(PNAE) dos alunos matriculados na rede de Ensino Municipal de Augusto Corrêa/PA, descritos no 

quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA Nº...../2021, 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 na Cláusula Quarta deste Contrato.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA: 

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO, será de até R$ 20.000,00 (vinte mil 

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

Alimentação Escolar.  

 

CLÁUSULA QUARTA: 

Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de Gêneros 

Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ ....... 

(...................). 

a. O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e das Notas 

Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante anexo deste 

Contrato. 

b. O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do preço já 

devem estar incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os encargos 

fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao 

cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato. 

 

Item Descrição UND Qtde 

Valor 

Unitário 

(R$)* 

Valor Total 

(R$)* 

1 BANANA: boa qualidade, firme e impacto, em KG 15.000 8,40 126.000,00 

http://www.nobres.mt.gov.br/
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pencas de primeira qualidade sem lesões de origem 

físicas ou mecânicas, perfurações e cortes tamanho e 

coloração uniformes, devendo ser bem 

desenvolvidas, isentos de sujidade, parasitas e 

larvas. 

2 

CARIRU:  boa qualidade, firme e impacto, sem 

lesões de origem físicas ou mecânicas, perfurações e 

cortes tamanho e coloração uniformes, devendo ser 

bem desenvolvidas, isentos de sujidade, parasitas e 

larvas, em maços de 250g. 

KG 5.000 4,73 23.650,00 

3 

CHEIRO VERDE: boa qualidade, firme e impacto, 

sem lesões de origem físicas ou mecânicas, 

perfurações e cortes tamanho e coloração uniformes, 

devendo ser bem desenvolvidas, isentos de sujidade, 

parasitas e larvas, em maços de 200g. 

KG 5.000 4,73 23.650,00 

4 

COUVE MANTEIGA: boa qualidade, firme e 

impacto, em pencas de primeira qualidade sem 

lesões de origem físicas ou mecânicas, perfurações e 

cortes tamanho e coloração uniformes, devendo ser 

bem desenvolvidas, isentos de sujidade, parasitas e 

larvas, em maços de 250g. 

KG 5.000 4,72 23.600,00 

.... 

 
  

.... 

.... 

24 

BATATA DOCE: com polpa intacta e limpa com 

coloração e tamanho uniformes (aproximadamente 

80 gramas cada) típicos da variedade, sem brotos, 

rachaduras ou cortes na casca, manchas, 

machucaduras, bolores ou outros defeitos que 

possam alterar a aparência e qualidade. 

SEM ESTAREM MURCHAS. De colheita recente 

KG 2.000 7,00 14.000,00 

VALOR TOTAL 234,92 1.740.110,00 

 

CLÁUSULA QUINTA: 

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

2021 Atividade 12.361.0027.2.022 Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar PNAE-Ens. 

Fundamental, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no 

valor de R$.........; Exercício 2021 Atividade: 12.362.0027.2.026 - Manutenção do Prog. Nacional de 

Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Médio, Classificação econômica 3.3.90.30.00, Subelemento 

3.3.90.30.07, no valor de R$ ......; Exercício 2021 Atividade: 12.361.0027.2.023 - Manutenção do Prog. 

Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Ens. Pré-Escola, Classificação econômica 3.3.90.30.00, 

Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$.......; Exercício 2021 Atividade 12.361.0027.2.157 - Manutenção 

do Prog. Estadual de Alimentação e Escolar do Estado do Pará-PEAE, Classificação econômica 

3.3.90.30.00, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de RS.....; Exercício 2021 Atividade 12.366.0027.2.031 - 

Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-EJA, Classificação econômica 

3.3.90.30.00, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor R$....; Exercício 2021 Atividade 12.361.0027.2.165 - 

Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar-PNAE MAIS EDUCAÇÃO, Classificação 

econômica 3.3.90.30.00, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor R$.......; Exercício 2021 Atividade 

12.365.0027.2.030 - Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-CRECHE, 

Classificação econômica 3.3.90.30.00, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$.....; Exercício 2021 

Atividade 12.361.0027.2.166 - Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar- PNAE-AEE, 

Classificação econômica 3.3.90.30.00, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$..... 
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CLÁUSULA SEXTA:  

O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea “a”, e após a 

tramitação do processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às 

entregas do mês anterior.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA:  

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

está sujeito a pagamento de multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida.  

 

CLÁUSULA OITAVA:  

O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no §7º do artigo 57 da Resolução do 

FNDE que dispõe sobre o PNAE as cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e 

Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios 

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

comprovação. 

 

CLÁUSULA NONA:  

É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE 

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta 

responsabilidade à fiscalização.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA:  

O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público 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 o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do 

CONTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da 

remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:  

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 SEGUNDA:  

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

Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras entidades designadas 

pelo contratante ou pela legislação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 

O presente contrato rege-se, ainda, pela CHAMADA PÚBLICA Nº...../2021, pela Resolução CD/FNDE nº 

006/2020, pela Lei nº 8.666/1993 e pela Lei n° 11.947/2009, em todos os seus termos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 
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Este CONTRATO poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas 

as suas condições essenciais.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:  

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente 

terá validade se enviada mediante registro de recebimento, transmitido pelas partes.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:  

Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante Cláusula 

Décima Quinta, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação 

judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:  

a. por acordo entre as partes; 

b. pela inobservância de qualquer de suas condições; 

c. por quaisquer dos motivos previstos em lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:  

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

apresentado (Cláusula Quarta) ou até ......... de......... de 2022. 

 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES 

1. DA CONTRATADA: 

1.1. O limite individual de venda de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, neste ato denominado 

contratado, será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (Art. 32, Resolução CD/FNDE n° 26/2013) por DAP 

por ano civil, referente à sua produção, conforme legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.  

Executar o fornecimento do objeto do presente contrato, em perfeita harmonia e em concordância com as 

especificações estabelecidas, no prazo e local indicados na respectiva autorização de entrega emitida pela 

contratante. 

1.2. Entregar o objeto quando for solicitado pela Secretaria Municipal de Educação no endereço indicado, 

correndo por sua conta, todas as despesas com entrega, bem como despesas com embalagem, seguros, 

transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, taxas e ainda todas as despesas que diretamente ou 

indiretamente incidirem sobre a execução do contrato.  

1.3. Responsabilizar-se integralmente por prejuízos decorrentes de atrasos na entrega do objeto contratado e 

ainda por erros seus ou de terceiros na execução do contrato.  

1.4. Não delegar ou transferir a execução do contrato a terceiros, sem prévia anuência do contratante.  

1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas também 

durante o processo licitatório. 

1.6. Comunicar ao contratante, quando verificar condições inadequadas para execução do contrato ou a 

iminência de fatos que possam prejudicar a sua execução no prazo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 

data da entrega. O contratado é obrigado a substituir, total ou parcialmente as suas expensas, os produtos que 

forem entregues em desconformidades no total ou em parte com o objeto desta chamada.  

1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, 

taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução 

do contrato.  

1.8. Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor do contratante encarregado de 

acompanhar a execução do contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atendendo 

às reclamações formuladas.  

1.9. Realizar a entrega dos gêneros alimentícios em veículo adequado. 
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2. DA CONTRATANTE  

2.1. Cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras para com a contratada.  

Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado, nos termos do 

art. 67 da Lei nº. 8.666/93.  

2.2. Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento executado, entregues em desacordo com as especificações e 

contrato, notificando à contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento do(s) 

objeto(s), fixando prazo para a sua substituição, com ônus total à contratada.  

2.3. Prestar à contratada todas as informações e os esclarecimentos necessários para a realização do objeto do 

contrato. A fiscalização da entrega ficará a cargo do (a) Josiane Luz Reinaldo, endereço: Rua Athanásio 

Cardoso, n°385 – Bairro: São Miguel / Augusto Corrêa-PA, cep: 68610-000, contato: (91) 98737-0898 e 

email: joseaneluzr@gmail.com 

 

CLAUSULA DÉCIMA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.  

Aplica-se o disposto na Lei 8.666/93, no edital e minuta do contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - REAJUSTE 

1. O contrato poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993. 

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados 

no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados. 

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 

preço praticado no mercado, o Contratante convocará o prestador, visando à negociação para redução de 

preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o prestador será liberado do compromisso assumido. 

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais prestadores, 

visando igual oportunidade de negociação. 

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o prestador, 

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá: 

I - Liberar o prestador do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos 

motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento; 

II - Convocar os demais prestadores, visando igual oportunidade de negociação. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUÇÃO 

1. Todos os itens a serem adquiridos deverão possuir garantia de qualidade, de acordo com o Código de 

Defesa do Consumidor e demais normas legais vigentes em relação à matéria; 

2. O prazo de validade e/ou garantia dos materiais não poderá ser inferior a 1 ano, contado a partir do 

recebimento dos produtos; 

3. Os materiais deverão estar em plena validade/garantia, observando-se ainda, além do prazo disposto neste 

termo, os prazos indicados pelos fabricantes; 

4. Não serão aceitos materiais com prazo de validade/garantia vencido ou com data de fabricação defasada; 

5. A(s) empresa(s) vencedora(s) dos materiais será (ão) responsável (is) pela substituição, troca ou reposição 

dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ressecados ou não compatíveis com as 

especificações do edital; 

6. Durante o prazo de garantia dos materiais, o fornecedor fica obrigado a substituir o material defeituoso no 

prazo máximo de 2 (dois) dias. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA:  

É competente o Foro da Comarca de Augusto Corrêa para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste 

contrato.  
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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 2021 

 

 

___________________________________________ 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CNPJ: 31.094.573/0001-55 

CONTRATANTE 

 

____________________________________________ 

CONTRATADO(S) (Individual ou Grupo Informal) 

 

 

____________________________________________ 

CONTRATADA (Grupo Formal) 

  

  

  

 

  

TESTEMUNHAS:  

1.      

2.      
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