PROCESSO Nº. 251/2021
CHAMADA PUBLICA Nº. 03/2021
CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME LEI Nº.
11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº. 04 de 02 de Abril de 2015.

PREÂMBULO
Encontra-se aberta na Divisão de Licitação e Compras, situada à Avenida Capitão João Pinto,
nº. 193, Centro, Carlos Chagas/MG, a CHAMADA PÚBLICA, com finalidade de selecionar
proposta mais vantajosa objetivando a “aquisição através de Chamada Pública de itens da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atender ao Programa de
Alimentação Escolar-PNAE visando à utilização destes alimentos na composição do
cardápio elaborado para Merenda Escolar atendendo as necessidades dos alunos que
fazem parte da rede municipal de ensino”, em cumprimento do estabelecido pela Lei
11.947/2009 e Resolução nº. 04/2015 do Ministério da Educação/FNDE, conforme requisição
prevista no auto do processo, nos termos das especificações constantes do Anexo I, que fazem
parte integrante deste.
Os interessados deverão apresentar os envelopes no dia 20 de dezembro de 2021, no horário
das 09h00min, na sala de realização de certames no prédio da Prefeitura Municipal, situada à
Av. Capitão João Pinto nº. 193, Centro, Carlos Chagas/MG.
1 – DO OBJETO:
Constitui objeto do presente chamamento a “aquisição através de Chamada Pública de itens
da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atender ao Programa de
Alimentação Escolar-PNAE visando à utilização destes alimentos na composição do
cardápio elaborado para Merenda Escolar atendendo as necessidades dos alunos que
fazem parte da rede municipal de ensino”.
2 – DAS CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO:
Os agricultores da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações,
interessados em fornecer gêneros alimentícios para a merenda escolar, conforme relação de
itens constante no ANEXO I deste Edital no Município de Carlos Chagas/MG, deverão
apresentar a sua proposta e os seguintes documentos de habilitação, em original ou por cópia
autenticada em tabelionato ou por servidor público do Município em envelopes distintos,
lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de no 1 e no 2, para o que se
sugere a seguinte inscrição:
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01 – ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO
MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS/MG
Processo Nº. 251/2021
Chamada Pública n°. 03/2021
Participante: Razão Social/Nome
02 – ENVELOPE DE PROPOSTA (PROJETO DE VENDA)
MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS/MG
Processo Nº. 251/2021
Chamada Pública n°. 03/2021
Participante: Razão Social/Nome
3. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº. 1):
3.1. Para a habilitação das propostas exigir-se-á:
3.1.1 DOS FORNECEDORES INDIVIDUAIS detentores de DAP Física, não organizados em
grupo:
3.1.1.1. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);
3.1.1.2. Extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60
(sessenta) dias;
3.1.1.3. Prova de regularidade para com a Fazenda do Município da DAP de produção do
participante;
3.1.1.4. Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de
produção própria, relacionada no projeto de venda, conforme modelo sugerido no Anexo III deste
Edital.
3.1.1.5. Documentação comprobatória de Serviço de Inspeção Sanitária, podendo ser municipal,
estadual ou federal.
3.1.2. DOS GRUPOS INFORMAIS de Agricultores familiares, detentores de DAP Física,
organizados em grupo:
3.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);
3.1.2.2. Extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60
(sessenta) dias;
3.1.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda do Município da DAP de produção do
participante;
3.1.2.4. Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos
agricultores familiares relacionados no projeto de venda, conforme modelo sugerido no Anexo III
deste Edital;
3.1.2.5. Documentação comprobatória de Serviço de Inspeção Sanitária, podendo ser municipal,
estadual ou federal.
3.1.3. DOS GRUPOS FORMAIS, detentores de DAP Jurídica:
3.1.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
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3.1.3.2. Extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60
(sessenta) dias;
3.1.3.3. Cópia do estatuto e da ata de posse da atual diretoria da entidade devidamente
registradas na Junta Comercial, no caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de
Pessoas Jurídicas, no caso de associações. No caso de empreendimentos familiares, deverá ser
apresentada cópia do Contrato Social, registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoa
Jurídica;
3.1.3.4. Prova de Regularidade para com a Fazenda do Município da sede do participante;
3.1.3.5. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal;
3.1.3.6. Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei;
3.1.3.7. Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
3.1.3.8. Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos
associados relacionados no projeto de venda, conforme modelo sugerido no Anexo III deste
Edital.
3.1.3.9. Documentação comprobatória de Serviço de Inspeção Sanitária, podendo ser municipal,
estadual ou federal.
3.2. DA PROPOSTA (ENVELOPE Nº. 2):
3.2.1 A proposta dos fornecedores individuais, grupo informal ou formal deve descrever o
produto quanto à caracterização do mesmo e à quantidade a ser fornecida. Ainda, deve estar
acompanhada do projeto de venda, conforme modelo (ANEXO IV - Modelo da resolução nº. 04,
de 02 de abril de 2015).
3.3 Na ausência ou irregularidade de qualquer dos documentos constantes nos itens 3.1 e 3.2, e
respectivos subitens, fica facultado ao Município a abertura de prazo para a regularização da
documentação.
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. O chamamento previsto neste edital será conduzido pela Comissão de Licitação e será
conferido a Agricultores, Grupos Informais ou Formais com capacidade técnica e regularidade
jurídico-fiscal, que não estejam sofrendo os efeitos das penalidades de suspensão do direito de
licitar ou declaração de inidoneidade por parte do Poder Público, e que satisfaçam as condições
fixadas neste Edital e em seus anexos.
4.2. Independentemente de declaração expressa, a manifestação do interesse em participar da
presente CHAMADA PÚBLICA implicará na submissão às normas vigentes e a todas as
condições estipuladas neste Edital e em seus anexos.
4.3. O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural 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.
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5. CRITÉRIOS PARA A ESCOLHA DO FORNECEDOR:
5.1. Terá preferência os fornecedores locais aos demais, assim entendidos os sediados no
território do Município de Carlos Chagas/MG.
5.2. Não havendo nenhum fornecedor local, terão preferência os fornecedores regionais aos
estaduais.
5.3. Não havendo fornecedores regionais, adquire-se dos agricultores do território estadual, e na
inexistência deste, os estabelecidos dentro do território nacional.
5.4. Dentro de cada faixa geográfica discriminadas nos itens 5.1, 5.2 e 5.3, terão preferência:
5.4.1. Agricultores que comprovadamente pertencerem a assentamentos da reforma agrária,
comunidades tradicionais indígenas ou comunidades quilombolas;
5.4.2. Os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos,
segundo a Lei nº. 10.831, de 23 de dezembro de 2003;
5.4.3. Grupos Formais terão prioridade aos fornecedores de Grupos Informais e estes sobre os
Fornecedores Individuais;
5.4.3.1. Dentre os Grupos Formais, terão prioridade às organizações com mais porcentagem de
agricultores familiares e ou empreendedores familiares rurais no seu quadro de sócios, conforme
DAP Jurídica;
5.5. Após a aplicação dos critérios fixados no item 5.4, persistindo empate, será realizado
sorteio.
6. PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS E PREÇOS DE REFERÊNCIA:
6.1. A quantidade de gêneros alimentícios a serem adquiridos é estimada com base nos
cardápios de alimentação escolar para o exercício de 2021, elaborados pela nutricionista do
Município, e os preços de referência dos produtos foram calculados com base nos preços
fornecidos pela Divisão de Licitação e Compras, conforme consta no ANEXO I deste Edital.
6.1.1. Os projetos de venda cujos preços unitários sejam superiores ao estabelecido no Anexo I
deste Edital serão considerados excessivos, acarretando a desclassificação da proposta.
6.2. Os produtos deverão ser entregues mensalmente de acordo com o cronograma de entrega,
a ser fornecido pela Secretaria Municipal de Educação e de acordo com as quantidades
solicitadas para cada escola e seus respectivos itens.
6.2.1. Os itens adquiridos e que não forem entregues até a data limite de 31/12/2021 serão
automaticamente cancelados.
6.3. As despesas de deslocamento (combustível, manutenção e conservação do veículo),
pessoal e encargos e despesas necessárias, bem como quaisquer indenizações ou cobertura de
riscos contra terceiros, em caso de acidentes, no trajeto da propriedade rural até o local de
entrega na cidade serão por conta do fornecedor.
6.4. Todos os produtos deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde e pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Resolução RDC nº. 259/02 e 216/2004 – ANVISA).
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6.5. Produtos agroecológicos ou orgânicos poderão ter um acréscimo de até 30% (trinta por
cento) em relação aos preços estabelecidos no Anexo I, desde que certificados como orgânicos
ou agroecológicos, conforme previsto no item 5.4.2 deste Edital.
7. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS
7.1. O (s) fornecedor (es) classificados em primeiro lugar, deverá (ão) entregar as amostras dos
itens indicados no quadro abaixo, no dia 20 de dezembro de 2021, na sala de Realização de
Certames no prédio da Prefeitura Municipal, situada à Av. Capitão João Pinto nº. 193, Centro,
Carlos Chagas/MG, para avaliação e seleção dos produtos a serem adquiridos, os quais deverão
ser submetidos a testes necessários.
ITENS
01

PRODUTOS
BISCOITO CASEIRO DE POLVILHO De polvilho, salgado, feito de forma artesanal, que se utilizem insumos
naturais, sem conservantes, corantes e outros aditivos utilizados nos biscoitos industrializados. As embalagens
devem ser transparentes, lacradas com garantia de higiene e consistência adequada, com prazo de fabricação e
validade.

02

TEMPERO ALHO E SAL Composto de sal e alho, embalados em plásticos resistentes e transparentes, contendo prazo
de fabricação e validade do produto. Embalagem contendo 01 kg.

03

TEMPERO PRONTO COMPLETO 1 KG Composto por alho, sal, salsa, coentro, hortelã ou outros temperos,
embalados em plásticos resistentes e transparentes, contendo prazo de fabricação e validade do produto.

04

12

CORANTE DE URUCUM vermelho puro, fabricado com urucum à base de óleo e fubá de milho, com cheiro
aromático e sabor próprios, livres de sujidades e materiais estranhos à sua espécie. Embalagem plástica
contendo identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.
BEIJU DE TAPIOCA Torrado, com coco e açúcar, de primeira qualidade, isentos de sujidades, insetos de corpos
estranhos. Contendo data de fabricação e validade do produto.

8. DA ENTREGA DOS PRODUTOS (LOCAL E PERIODICIDADE)
8.1 Todos os produtos/itens deverão ser entregues na SEMAE - localizada à Rua Frei Teodoro,
311, Bairro Lagoinha, Carlos Chagas-MG.
8.1. A entrega dos produtos adquiridos deverá respeitar o cronograma abaixo, no horário de
08:00 horas até 11 horas.
9. DO PAGAMENTO:
9.1. O pagamento decorrente da realização do objeto deste procedimento será realizado em até
30 (trinta) dias após entrega dos produtos, pelo Departamento de Tesouraria do Município de
Carlos Chagas/MG, através de Transferência eletrônica ou crédito em conta, com Recursos
provenientes do Convênio FNDE/PNAE, conta 13.537-2.
9.2. O pagamento somente será efetuado, mediante a apresentação de documento fiscal
correspondente ao fornecimento.
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9.3. Em hipótese alguma será feito o pagamento antecipado.
10. RESPONSABILIDADES DOS FORNECEDORES:
10.1. Os fornecedores que aderirem a este processo declaram que atendem a todas as
exigências legais e regulatórias a execução do seu objeto, sujeitando-se, em caso de declaração
falsa, à pena de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo de 02 (dois) anos.
10.2. O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios conforme o disposto no
projeto de venda, Anexo IV do presente edital, o padrão de identidade e de qualidade
estabelecidos na legislação vigente e as especificações técnicas elaboradas pela Coordenadoria
de Alimentação Escolar (Resolução RDC nº. 259/02 – ANVISA).
10.3. O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios nos preços estabelecidos
nesta chamada pública, durante a vigência do contrato;
10.4. O fornecedor se compromete a fornecer e entregar os gêneros alimentícios no depósito da
merenda escolar – SEMAE, no endereço: Rua Frei Teodoro, nº 311, conforme cronograma de
entrega a ser fornecido pela Secretaria Municipal de Educação, no horário de 08:00 ás 11:00
rigorosamente.
10.5. Será de responsabilidade exclusiva do agricultor o ressarcimento de eventuais prejuízos
decorrentes da má qualidade dos produtos ou do atraso no fornecimento, que deverão ser
apurados em processo administrativo próprio.
11. DAS PENALIDADES
11.1. Poderá ser aplicada à Contratada, em caso de descumprimento a alguma das condições e
exigências estipuladas neste edital, às penalidades e sanções previstas na Lei nº. 8.666/93.
12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes correrão à conta da seguinte dotação orçamentária para o exercício de
2021:
08.08.12.0306.0014.2070 - Manutenção da Merenda Escolar
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – Ficha: 587 FR: 144
13. DOS RECURSOS
13.1. Das decisões proferidas decorrentes da presente chamada pública caberá recurso à
autoridade superior no prazo de 02 (dois) dias úteis, e contrarrazões no mesmo prazo, conforme
art. 109 da Lei nº. 8.666/93.
14. DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. Só se iniciam e vencem os prazos referidos nesta Chamada Pública em dia de expediente
do Município de Carlos Chagas/MG.
14.2. É facultado a Comissão Permanente de Licitação, ou à autoridade a ele superior, em
qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo.
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14.3. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
Anexo I – Relação de Itens a serem adquiridos;
Anexo II – Minuta Contratual;
Anexo III – Modelo de Declaração de origem ou produção dos gêneros alimentícios;
Anexo IV – Projeto de Venda.
Carlos Chagas/MG, 25 de novembro de 2021.

Ione Araújo Pereira Bitencourt

Comissão Permanente de Licitações

Iracy Delfino de Oliveira
Comissão Permanente de Licitação

Talita Kretli
Comissão Permanente de Licitações
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ANEXO I
PROCESSO Nº. 251/2021
CHAMADA PÚBLICA Nº. 03/2021
RELAÇÃO DE ITENS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
(ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)

ITEM

DISCRIMINAÇÃO DO
OBJETO

1

BISCOITO CASEIRO DE
POLVILHO De polvilho,
salgado, feito de forma
artesanal, que se utilizem
insumos
naturais,
sem
conservantes, corantes e
outros aditivos utilizados nos
biscoitos industrializados. As
embalagens devem ser
transparentes, lacradas com
garantia de higiene e
consistência adequada, com
prazo de fabricação e
validade.

2

TEMPERO ALHO E SAL
Composto de sal e alho,
embalados em plásticos
resistentes e transparentes,
contendo prazo de fabricação
e validade do produto.
Embalagem contendo 01 kg.

3

TEMPERO
PRONTO
COMPLETO 1 KG Composto
por alho, sal, salsa, coentro,
hortelã ou outros temperos,
embalados em plásticos
resistentes e transparentes,
contendo prazo de fabricação
e validade do produto.

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
UNITÁRIO
+ 15%

VALOR TOTAL

KG

300

R$ 29,7540

R$ 34,2171

R$ 10.265,1300

KG

60

R$ 20,4525

R$ 23,5203

R$ 1.411,2180

KG

60

R$ 23,3333

R$ 26,8332

R$ 1.609,9920

PERIODICIDADE E
LOCAL DE ENTREGA

SEMAE – Rua Frei
Teodoro, 311, Bairro
Lagoinha/Entrega
Mensal

SEMAE – Rua Frei
Teodoro, 311, Bairro
Lagoinha/Entrega
Mensal

SEMAE – Rua Frei
Teodoro, 311, Bairro
Lagoinha/Entrega
Mensal
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4

CORANTE DE URUCUM
vermelho puro, fabricado com
urucum à base de óleo e fubá
de milho, com cheiro
aromático e sabor próprios,
livres de sujidades e
materiais estranhos à sua
espécie. Embalagem plástica
contendo identificação do
produto, data de fabricação e
prazo de validade.

5

ABÓBORA In natura, tipo
verde ou madura, de primeira
qualidade, grandes (no grau
normal de evolução no
tamanho), sabor e cor
próprios da espécie, frescas
e com casca inteira, sem
ferimentos ou defeitos, não
fibrosa, livre de terra e corpos
estranhos e
isenta de
umidade.

6

BANANA
PRATA
DE
PRIMEIRA,
APRESENTANDO GRAU DE
MATURAÇÃO TAL QUE LHE
PERMITA SUPORTAR A
MANIPULAÇÃO,
O
TRANSPORTE
E
A
CONSERVAÇÃO
EM
CONDIÇÕES ADEQUADAS
PARA O CONSUMO.

7

BETERRABA In natura, de
primeira, raízes grandes no
grau normal de evolução no
tamanho, sabor e cor
próprios da espécie, frescas
e com casca inteira, sem
ferimentos ou defeitos, não
fibrosa, livre de terra e corpos
estranhos e isenta de
umidade.

KG

160

R$ 22,1000

R$ 25,4150

R$ 4.066,4000

KG

200

R$ 3,2071

R$ 3,6881

R$ 737,6200

KG

500

R$ 3,6585

R$ 4,2072

R$ 2.103,6000

KG

400

R$ 3,7114

R$ 4,2681

R$ 1.707,2400

SEMAE – Rua Frei
Teodoro, 311, Bairro
Lagoinha/Entrega
Mensal

SEMAE – Rua Frei
Teodoro, 311, Bairro
Lagoinha/Entrega
Mensal

SEMAE – Rua Frei
Teodoro, 311, Bairro
Lagoinha/Entrega
Mensal

SEMAE – Rua Frei
Teodoro, 311, Bairro
Lagoinha/Entrega
Mensal
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8

MANDIOCA Tipo branca ou
amarela, de primeira, raízes
grandes no grau normal de
evolução no tamanho, sabor
e cor próprios da espécie,
frescas e com casca inteira,
sem ferimentos ou defeitos,
não fibrosa, livre de terra e
corpos estranhos à espécie
externa e isenta de umidade.

9

CHEIRO VERDE porção
composta de cebolinha,
salsa, coentro, frescos e
verdes, sem lesões de
origem física ou mecânicas,
apresentando
grau
de
maturação adequada para
consumo
de
tamanho
uniforme e colheita recente.

10

COUVE FRESCA Folhas
verdes escuras, firmes com
coloração uniforme, livre de
resíduos de fertilizantes,
isento de enfermidades,
parasitas e larvas, material
terroso e sujidades, sem
danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e
transporte,
de
colheita
recente
de
preferência
orgânico. Molho com 6
folhas.

11

INHAME DE PRIMEIRA
APRESENTANDO GRAU DE
MATURAÇÃO TAL QUE LHE
PERMITA SUPORTAR A
MANIPULAÇÃO,
O
TRANSPORTE
E
A
CONSERVAÇÃO
EM
CONDIÇÕES ADEQUADAS
PARA O CONSUMO.
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BEIJU DE TAPIOCA Torrado,
com coco e açúcar, de
primeira qualidade, isentos
de sujidades, insetos de
corpos estranhos. Contendo

KG

240

R$ 3,9300

R$ 4,5195

R$ 1.084,6800

MC

200

R$ 2,4985

R$ 2,8732

R$ 574,6400

MC

200

R$ 2,7416

R$ 3,1528

R$ 630,5600

KG

400

R$ 4,5800

R$ 5,2670

R$ 2.106,8000

KG

400

R$ 25,3325

R$ 29,1323

R$ 11.652,9200

SEMAE – Rua Frei
Teodoro, 311, Bairro
Lagoinha/Entrega
Mensal

SEMAE – Rua Frei
Teodoro, 311, Bairro
Lagoinha/Entrega
Mensal

SEMAE – Rua Frei
Teodoro, 311, Bairro
Lagoinha/Entrega
Mensal

SEMAE – Rua Frei
Teodoro, 311, Bairro
Lagoinha/Entrega
Mensal

SEMAE – Rua Frei
Teodoro, 311, Bairro
Lagoinha/Entrega
Mensal
10

data de fabricação e validade
do produto.

Valor estimado R$ 37.950,8000 (trinta e sete mil novecentos e cinquenta reais e oitenta
centavos)
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ANEXO II
PROCESSO Nº. 143/2021
CHAMADA PÚBLICA Nº. 02/2021
MINUTA CONTRATUAL
O MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS/MG, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ sob o nº 18.477.315/0001-90, com sede à Avenida Capitão João Pinto, 193, Centro, em
Carlos Chagas/MG, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu
Prefeito Municipal, Sr. ........., brasileiro, portador do CPF nº ........., residente e domiciliado à
...........nº..........,bairro......, na cidade de Carlos Chagas/MG e, do outro lado ..............., inscrita
no CNPJ sob o nº. ................, com sede à Rua ......., nº. ........, Bairro .........., na cidade de
.................., a seguir denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. ...............,
..........., .........., ............, inscrito no CPF sob o nº. ............., portador do RG nº. ..............,
residente e domiciliado à Rua .........., nº. ......., Bairro ............, na cidade de ................, em
conformidade com os fundamentados nas disposições da Lei n°. 11.947/2009, e tendo em vista
o que consta na Chamada Pública n°03/2021 e Resolução nº. 04/2015 do Ministério da
Educação/FNDE, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
O objeto deste é a “aquisição através de Chamada Pública de itens da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, para atender ao Programa de Alimentação Escolar-PNAE visando
à utilização destes alimentos na composição do cardápio elaborado para Merenda Escolar
atendendo as necessidades dos alunos que fazem parte da rede municipal de ensino”.
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:
3.1. 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:
4.1. OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão
informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA os valores individuais de venda dos
participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios, consoante ao Projeto de Venda de
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Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo 30 dias
após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.
4.2. Nos valores mencionados no item 4.1 estarão 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 QUINTA:
5.1. A entrega dos produtos deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo definição
da Secretaria Municipal de Educação.
5.2. O recebimento dos produtos 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:
6.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias orçamento vigente, exercício 2021.
08.08.12.0306.0014.2070- Manutenção da Merenda Escolar
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – Ficha: 587 FR: 144
CLÁUSULA SÉTIMA:
7.1. O valor deste contrato fica estipulado em R$ ............. (............................) para o exercício de
2021.
CLÁUSULA OITAVA:
8.1. O pagamento decorrente da realização do objeto deste procedimento será realizado em até
..... (.....) dias após entrega dos produtos, pelo Departamento de Tesouraria do Município de
Carlos Chagas/MG, através de Transferência eletrônica ou crédito em conta, com Recursos
provenientes do Convênio FNDE/PNAE, C/C nº........Banco.........Agência:..........
8.2. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será
contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
8.3. Nenhuma fatura que contrarie as especificações contidas nas propostas será liberada antes
de executadas a devida correção e antes que seja apresentada a comprovação do cumprimento
das obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas
8.4. A Divisão de Licitação e Compras terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da
apresentação da nota fiscal para aceitá-la ou rejeitá-la.
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8.5. A nota fiscal não aprovada será devolvida para as necessárias correções, com as
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem 8.5, a
partir da data de sua reapresentação.
8.6. Em hipótese alguma haverá o pagamento antecipado.
CLÁUSULA NONA:
9.1. O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do
CONTRATADO FORNECEDOR, deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o
valor da parcela vencida. Ressalvados os casos quando não efetivados os repasses mensais de
recursos do FNDE em tempo hábil.
CLÁUSULA DÉCIMA:
10.1. Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-á conforme o § 1°, do art. 20
da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
11.1. O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (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 á disposição
para comprovação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
12.1. 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 disposição para comprovação.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:
13.1. 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 QUARTA:
14.1. O CONTRATANTE em razão à supremacia dos interesses públicos sobre os interesses
particulares poderá:
14.1.1. modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse
público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
14.1.2. rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO;
14.1.3. fiscalizar a execução do contrato;
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14.1.4. aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
14.2. 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 QUINTA:
15.1. 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 SEXTA:
16.1. A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, da
Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades designadas
pelo FNDE.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:
17.1. O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública n°. 03/2021, pela Resolução
CD/FNDE n°. 04 de 02 de Abril de 2015, 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 OITAVA:
18.1. A vigência do contrato será a partir da data da assinatura até 31/12/2021.
18.2. Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as
partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA:
19.1. Este Contrato, desde que observada poderá ser rescindido, de pleno direito,
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
19.1.1. por acordo entre as partes;
19.1.2. pela inobservância de qualquer de suas condições;
19.1.3. quaisquer dos motivos previstos em lei.
CLÁUSULA VIGÉSIMA:
20.1. Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei Nº. 11.947/2009 e Resolução nº. 04
de 02 de Abril de 2015 do Ministério da Educação, e ainda, a Lei nº. 8.666 de 21/06/93 e suas
alterações, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se
faça menção expressa.
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CLAÚSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA:
21.1. Para dirimir quaisquer questões porventura decorrentes deste, elegem as partes o foro da
Comarca de Carlos Chagas, renunciando desde já a qualquer outro por mais privilegiado que
seja.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 vias de igual
teor e forma, na presença de duas testemunhas.
Carlos Chagas, Estado de Minas Gerais, ..... de ........... de 2021.

Município de Carlos Chagas
Contratante

Testemunhas:
Nome:
CPF:

Nome da Empresa
Contratada

Nome:
CPF:
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ANEXO III
PROCESSO Nº. 251/2021
CHAMADA PÚBLICA Nº. 03/2021
“MODELO 1 - GRUPOS FORMAIS”
DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA
CHAMADA PÚBLICA Nº. 03/2021

Eu,____________________, representante da Cooperativa/Associação _____________, inscrita
no CNPJ sob nº.__________ e DAP Jurídica no ____________________, declaro para os
devidos fins que os gêneros alimentícios relacionados no projeto de venda no nome dos sócios
são produzidos nas suas Unidades de Produção Familiar.
Local e Data
................................................................
(representante legal)
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ANEXO III
PROCESSO Nº. 251/2021
CHAMADA PÚBLICA Nº. 03/2021
“MODELO 2 – GRUPO INFORMAL OU FORNECEDOR INDIVIDUAL”
DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA
CHAMADA PÚBLICA Nº. 03/2021
Eu, __________________, portador do CPF nº.__________ e DAP (s) Jurídica nº. __________,
declaro para os devidos fins que os gêneros alimentícios relacionados no projeto de venda em
meu nome são produzidos nas minhas Unidades de Produção Familiar.

Local e Data.
................................................................
(representante legal)
* No caso de Grupo Informal, TODOS os integrantes do Grupo deverão entregar a declaração
individualmente OU adaptar esta declaração conjuntamente (mencionando todos os nomes,
CPFs, DAPs e assinaturas)
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ANEXO IV
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----------I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
A – Grupo Formal
1. Nome do Proponente
2. CNPJ
3. Endereço

4. Município

6. Nome do representante legal

5.CEP
7.CPF

9.Banco

10.Nº da Agência

8.DDD/Fone

11.Nº da Conta Corrente

B – Grupo Informal
1. Nome do Proponente (NÃO PREENCHER)
3. Endereço (NÃO PREENCHER)

4. Município
7.CPF (NÃO PREENCHER)

6. Nome da Entidade Articuladora

1. Nome

5.CEP

2. CPF

C – Fornecedores participantes (Grupo Formal e Informal)
3. DAP
4. Nº. da Agência

8.DDD/Fone

5. Nº. da Conta Corrente
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II – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
1. Nome da Entidade
2. CNPJ
03507415/0008-10
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

3 .Município

4. Endereço

5. DDD/Fone

6. Nome do representante e e-mail
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO / CÂMARA DE NEGÓCIOS DE ..............................
III – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS
1. Nome do Agricultor Familiar
2. Produto
3.Unidade
4.Quantidade
5.Preço/Unidade

7 .CPF
------------------6.Valor Total

1. Nome do Agricultor Familiar

2. Produto

3.Unidade

4.Quantidade

5.Preço/Unidade

Total agricultor
6.Valor Total

1. Nome do Agricultor Familiar

2. Produto

3.Unidade

4.Quantidade

5.Preço/Unidade

Total agricultor
6.Valor Total

1. Nome do Agricultor Familiar

2. Produto

3.Unidade

4.Quantidade

5.Preço/Unidade

Total agricultor
6.Valor Total

1. Nome do Agricultor Familiar

2. Produto

3.Unidade

4.Quantidade

5.Preço/Unidade

Total agricultor
6.Valor Total
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Total agricultor
Total do projeto

1. Produto

2.Unidade

IV – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO
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.
Fone/E-mail:
Local e Data:
________________________________________
CPF:
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Assinatura do Representante do Grupo Formal
Agricultores Fornecedores do Grupo Informal

Assinatura

Local e Data:
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