
                                                                                                                                                                   

 
 

CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016 
 
  

        
Município de Getúlio Vargas 
Secretaria  Municipal de Administração 
Edital de Chama Publica Nº 001/2016 
Tipo de julgamento: menor preço por item 

 
 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 

 
           O Município de GETULIO VARGAS  comunica aos interessados que está 

procedendo à CHAMADA PÚBLICA, para fins de habilitação dos fornecedores e 

recebimento das propostas de gêneros alimentícios da agricultura familiar para 

alimentação escolar, é regido pela Resolução / CD/ FNDE Nº CD/ FNDE Nº 26/2013 

subsidiadamente pela Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, pela Lei 

Federal Nº 11.947/09;   O prazo para a entrega dos envelopes de nº. 01 ( 

Documentação ) e nº. 02 ( Proposta ) deverão ser entregues  até às 09:00horas do dia 

22 de FEVEREIRO de 2016, na Sala de Licitações do Centro Administrativo 

Municipal, sito na Av. Firmino Girardello nº 85, bairro Centro, se reunirão a Comissão 

Permanente de Licitações, designada pela Portaria n.º.18.085, se reunirá com a 

finalidade de receber propostas para a contratação de empresa para e, a partir da 

análise da documentação, dar-se-á continuidade  ao processo licitatório. 

1 . APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

 Para a participação na chamada pública, os fornecedores individuais, os agricultores 

organizados em grupos informais e formais, deverão apresentar os documentos de 

habilitação e as suas propostas em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, 

identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte 

inscrição: 

AO MUNICÍPIO DE GETULIO VARGAS 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.º 001 

ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTOS 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

Estado do Rio Grande do Sul 
Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas 
Av. Eng.º Firmino Girardello, 85 – Centro – CEP: 99900-000 
E-mail: pmgv@itake.com.br  
CNPJ: 87.613.410/0001-96 



 

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

 

AO MUNICÍPIO DE  GETULIO VARGAS 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.º 001 

ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

 

2 . HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 1): 

  Para a habilitação das propostas exigir-se-á: 

2.1 Dos Fornecedores Individuais, detentores de DAP Física, não organizados em 

grupo: 

 2.1.1 a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

2.1.2 o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 30 

dias; 

2.1.3 a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o 

caso;  

2.1.4 a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de 

produção própria, relacionada no projeto de venda; 

2.2 Dos Grupos Informais de agricultores familiares, detentores de DAP Física, 

organizados: 

 2.2.1 a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

2.2.2 o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos 

últimos 30 dias; 

2.2.3 a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o 

caso;  

2.2.4 a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos 

pelos agricultores familiares relacionados no projeto de venda. 

 2.3 Dos Grupos Formais, detentores de DAP Jurídica: 

 2.3.1 a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

2.3.2 o extrato da DAP ( Declaração de aptidão do PRONAF ), Jurídica para 

associações e cooperativas, emitido nos últimos 30 dias; 

 



 

 

 

2.3.3 a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e 

ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 

2.3.4 as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no 

órgão competente; 

2.3.5 a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos 

pelos associados relacionados no projeto de venda;  

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

2.4 Na ausência ou irregularidade de qualquer desses documentos, a EEx. abrirá o 

prazo de 02 ( dois ) dias para a regularização da documentação. 

 

 3 .PROPOSTA (ENVELOPE Nº. 2): 

 A proposta do fornecedor individual, grupo informal ou 

formal deve descrever o produto quanto à sua caracterização e à quantidade a ser 

fornecida. Ainda, deve estar acompanhada do projeto de venda, conforme modelo 

(Anexo 1). 

3.1 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 dos gêneros constantes no Projeto. 

3.2  Os Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 

e/ou Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar devem ser entregues com 

assinatura dos agricultores participantes (Anexo 1). 

  4 . PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS E PREÇOS A SEREM PAGOS 

4.1 A quantidade de gêneros alimentícios a serem adquiridos é estimada 

com base nos cardápios de alimentação escolar para o exercício  dos meses de 

fevereiro a junho do ano de 2016, elaborados pela nutricionista do Município, conforme 

segue: 



 

PRODUTOS CHAMADA PÚBLICA 

 PERIODO: FEVEREIRO A JUNHO DE 2016 

ITEM PRODUTOS UN QUANT. 
PREÇO DE 
AQUISIÇÃO 

unitário 

VALOR  
TOTAL 

1 

Alface tipo crespa, verde, tamanho médio, as folhas 
deverão ser limpas, sem marcas de picadas de insetos,  
sem nenhum defeito que possa alterar  
A aparência e qualidade. 

pés 1400 R$ 1,85 
R$ 

2.590,00 

2 

Alho nacional tipo 04, sem réstia, bulbo inteiro e são, sem 
brotos, sem grão chochos, ardidos, manchados ou  
outros defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade. Livre de Resíduos fertilizantes. 

kg 20 R$ 23,00 
R$ 

460,00 

3 

Batata doce lisa, com polpa intacta, limpa, com coloração 
e tamanho uniformes, típicos da variedade, sem brotos, 
rachaduras ou cortes na casca, machas, machucaduras, 
bolores ou outros defeitos que possam alterar sua 
aparência e qualidade. Livre de maior parte possível de 
terra aderente a casca e resíduos de fertilizantes,  
isenta de umidade externa anormal, De colheita recente. 

kg 480 R$ 2,90 
R$ 

1.392,00 

4 

Bergamota, com grau de maturação tal  que lhes permita 
suportar transporte, manipulação e conservação 
adequada  para o consumo mediato e imediato,tamanho 
médio, apresentando cor, tamanho e conformação 
uniforme,  sem manchas, machucaduras, bolores,  
sujidades, ferrugem ou outros defeitos  que possam 
alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de  
Fertilizantes. De colheita recente. 

kg 800 R$ 2,80 
R$ 

2.240,00 

5 
Beterraba lisa, com poupa intacta e limpa, com coloração 
e tamanho uniformes, típicos da variedade, sem  
Brotos, rachaduras ou cortes na casca. 

kg 450 R$ 3,50 
R$ 

1.575,00 

6 Bolacha tipo dedo de mel, com Tamanhos uniformes. kg 240 R$ 14,00 
R$ 

3.360,00 

7 

Brócolis, fresco, firme, com coloração e tamanhos 
uniformes, com os talos, típicos da variedade, sem 
sujidades ou outros defeitos que possam alterar 
sua aparência ou qualidade. Livre de resíduos de 
fertilizantes. De colheita  Recente. 

kg 400 R$ 6,50 
R$ 

2.600,00 



8 

Cenoura lisa, com poupa intacta e limpa. Apresentando 
cor, tamanho e conformação uniforme, sem manchas,  
machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem ou outros 
defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. 
Livre de resíduos de fertilizantes e da maior parte 
possível de terra aderente a sua casca. De colheita 
recente com As ramas. 

kg 400 R$ 3,10 
R$ 

1.240,00 

9 

Couve-flor fresco, firme, com coloração e tamanho 
uniformes, típicos da  variedade, sem defeitos que 
possam alterar sua aparência e qualidade. Livre 
de resíduos de fertilizantes. De colheita Recente. 

kg 300 R$ 5,50 
R$ 

1.650,00 

10 

Doce em pasta, 100% puro, embalagem: balde de 01 ou 
02 kg, textura homogênea, pasta compacta, 
acondicionada em  embalagem original, registrado no  
Ministério da saúde. Sabor sortido 

kg 30 R$ 11,60 
R$ 

348,00 

11 
Geléia, 100% puro, embalagem: balde de 01 ou 02 kg, 
textura homogênea, acondicionada em embalagem 
original, registrado no Ministério da saúde. Sabor sortido 

kg 30 R$ 12,95 
R$ 

388,50 

12 
Feijão preto tipo 1, isento de matéria terrosa, de 
parasitas, de detritos de animais ou vegetais, de pedaços 
de  Grãos mofados ou brotados. 

kg 350 R$ 4,68 
R$ 

1.638,00 

13 

Laranja comum, com grau de maturação tal que lhes 
permita suportar transporte, manipulação e conservação 
adequada  para o consumo mediato e imediato, 
tamanho médio, apresentando cor, tamanho e 
conformação uniforme, sem manchas, machucaduras, 
bolores,  sujidades, ferrugem ou outros defeitos  que 
possam alterar sua aparência e  qualidade. Livre de 
resíduos de Fertilizantes. De colheita recente. 

kg 750 R$ 1,67 
R$ 

1.252,50 

14 

Limão, comum, com grau de maturação tal que lhes 
permita suportar transporte, manipulação e conservação 
adequada para o consumo mediato e imediato,  
tamanho médio, apresentando cor, tamanho e 
conformação uniforme, sem manchas, machucaduras, 
bolores,  sujidades, ferrugem ou outros defeitos 
que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de 
resíduos de Fertilizantes. De colheita recente. 

kg 150 R$ 1,65 
R$ 

247,50 



15 

Linguiça toscana de primeira qualidade, resfriada, em 
sacos de 01 kg, em polietileno, com etiquetas de 
identificação e validade, procedência e número de 
registro no SIF. 

kg 250 R$ 12,98 
R$ 

3.245,00 

16 

Mandioca lisa, descascada, poupa intacta e limpa, com 
coloração e tamanho uniformes, típicos da variedade, 
sem brotos rachaduras ou cortes que possam 
alterar sua aparência ou qualidade, de Colheita recente. 

kg 400 R$ 3,10 
R$ 

1.240,00 

17 

Massa com ovos, fabricada a partir de matérias-primas 
selecionadas, sãs e limpas. Livre de matéria terrosa, 
parasitos, larvas e detritos animais ou vegetais, sem 
corante. SECA Peso líquido de 500 gramas.  
Tipo cabelo de anjo. 

kg 100 R$ 9,18 
R$ 

918,00 

18 

Massa caseira, com ovos, fabricada a partir de matérias-
primas selecionadas, sãs e limpas. Livre de matéria 
terrosa, parasitos, larvas e detritos animais ou  
vegetais, aem corante. SECA Peso líquido de 500 
gramas. Tipo espaguete e macarrão. 

kg 500 R$ 9,18 
R$ 

4.590,00 

19 
Melado de cana, isento de glúten. Embalagem de 500g a 
1000g, com origem, lote, data de validade  

kg 30 R$ 11,00 
R$ 

330,00 

20 

Moranga Cabotiá, com poupa intacta e limpa. 
Apresentando cor, tamanho e conformação uniforme, 
sem manchas, machucaduras, bolores, sujidades,  
ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua 
aparência e qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes, 
isenta de umidade externa anormal. De colheita Recente. 

kg 550 R$ 2,25 
R$ 

1.237,50 

21 
Ovos brancos de galinha, médios, casca firme e dúzia 
homogênea, liso e limpo, sem rachaduras e com registro 
da  Inspeção sanitária. 

dz 1100 R$ 4,60 
R$ 

5.060,00 

22 
Pipoca, tipo 1, classe amarela, Embalagem de 500 
gramas. 

kg 50 R$ 2,99 
R$ 

149,50 

23 
Queijo tipo colonial, fatiado, limpo, sem rachadura, isento 
de qualquer defeito que possa alterar seu sabor e  
qualidade, com registro de inspeção Sanitária. 

kg 400 R$ 20,90 
R$ 

8.360,00 

24 

Repolho, liso, fresco, firme, com coloração e tamanho 
uniformes, típicos da variedade, sem defeitos que 
possam alterar sua aparência ou qualidade. Livre de 
resíduos de fertilizantes e de  Colheita recente. 

kg 700 R$ 1,70 
R$ 

1.190,00 



25 
Suco concentrado, extraído da própria Fruta. (pêssego 
ou uva). Embalagem De 01 litro. 

L 450 R$ 9,95 
R$ 

4.477,50 

26 Tempero verde, natural, contendo Cebolinha e salsa. maço 450 R$ 1,80 
R$ 

810,00 

27 
Vinagre, de vinho tinto, produto natural fermentado 
acético simples, isento de corantes artificiais, ácidos 
orgânicos e  Sujidades. 

L 250 R$ 3,53 
R$ 

882,50 

       
R$ 
53.471,50 

 

       4.2  Os produtos deverão ser fornecidos de acordo com o cronograma de 
entrega, anexo 2, elaborado pela Secretaria Municipal de Educação. 

4.3  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). 

    5 .CRITÉRIOS PARA A ESCOLHA DO FORNECEDOR: 

5.1  No caso de participar mais de um agricultor (fornecedor individual, grupo 

informal ou formal) para o mesmo produto/item, ocorrerá empate. Para priorização das 

propostas, deverá ser observada a seguinte ordem para desempate: 

            5.2    Os fornecedores locais do município.  . 

5.3 Os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as 

comunidades quilombolas.                      

 5.4  Os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agro 

ecológicos, segundo a Lei nº 10.831/2003. 

5.5    Os grupos formais ( organizações produtivas detentoras de declaração de Aptidão 

ao Pronaf- DAP Jurídica ) sobre os grupos Informais ( agricultores familiares detentores 

de Declaração de Aptidão ao PRONAF-DAP Física, organizados em grupos ) e estes 

sobre os fornecedores individuais. 

5.6  Organizações com maior percentagem de agricultores familiares e/ou 

empreendedores familiares rurais no seu quadro de sócios, conforme DAP Jurídica. 

             5.7  Em caso de persistir o empate será realizado sorteio. 



   5.8  Caso não se obtenha de um único fornecedor as quantidades de produto poderá 

complementar com as dos demais, levando em consideração a ordem de desempate. 

 5.9 O preço da aquisição será o determinado pela Administração.  

 6. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS: 

6.1  As amostras dos produtos a serem adquiridos pelo Município deverão ser 

apresentadas pelo primeiro colocado, no prazo de 05 ( cinco ) dias a contar do 

julgamento referente à fase de proposta – projeto de venda. Para avaliação e seleção 

do produto a ser adquirido, as quais deverão ser submetidas a análises necessárias, 

assim que declarado vencedor. 

  6.2  As amostras deverão ser identificadas com o número do edital, o nome do 

fornecedor (fornecedor individual, grupo informal ou formal) e a especificação do 

produto. 

6.3  A não apresentação da amostra ou a apresentação de amostra em desacordo 

com as exigências deste edital implicará na automática desclassificação do item e/ou 

da proposta. 

6.5  A análise ficará a cargo de profissional da área da nutrição, que emitirá seu 

parecer em laudo devidamente assinado e identificado. 

 7.  PERÍODO DE VIGÊNCIA: 

    O prazo desta licitação ( contrato )  será a partir da sua assinatura,  

para o período de fevereiro a junho de 2016, que será feita  pelo  Setor da 

Merenda de acordo com o cronograma em anexo, sem cobranças de taxas e de 

fretes. Os produtos deverão ser de ótima qualidade e de acordo com as 

especificações solicitadas. 

 8.  CONTRATAÇÃO: 

 8.1 Declarado vencedor, o agricultor familiar (fornecedor individual, grupo informal ou    

formal) deverá assinar o contrato no prazo de 05 ( cinco ) dias.  

       8.2   O fornecedor compromete-se a fornecer os Gêneros Alimentícios de 

acordo com o Cronograma de Entrega (Anexo II). 

9.  PAGAMENTO: 

9.1  O fornecedor será remunerado exclusivamente de acordo com os itens, 

quantidades e preços previstos na proposta vencedora. 

 



9.2  O pagamento realizar-se-á, exclusivamente por meio eletrônico, mediante 

crédito na conta-corrente de titularidade dos fornecedores, conforme a entrega dos 

produtos, mediante a apresentação de documento fiscal correspondente ao 

fornecimento efetuado, no prazo de até 15  dias da entrega dos gêneros alimentícios. 

 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  03 ( três ) anos. 

10.2  O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios conforme o 

disposto no projeto de venda, anexo 1 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 os gêneros alimentícios para as escolas 

conforme cronograma de entrega (Anexo II). 

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.  PENALIDADES 

 11.1 Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 10  ( dez ) 

dias, após o qual será considerado inexecução contratual; 

 

 11.2 Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, 

cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar 

com a Administração pelo prazo de 01 (um) ano. 

 

 11.3 Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, 

cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar 

com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos. 

     Observação: As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 

 

 



 

 

  

 12.  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 As despesas decorrentes desta Chamada Pública correrão por conta dos recursos 

constantes no orçamento de: 

 08 – Secretaria de Educação, Cultura e Desporto; 
 05 – Departamento de Educação e Cultura – Recursos Vinculados 
 1236100038 – Orientação e Complementação Alimentar; 
 12361000382.041 – Manutenção da Merenda Escolar – PNAE 
 3.3.90.30.00.0000 – Material de Consumo – 284 
 Despesa: 284 
 Categoria: 3007 
 Evento: 46 
 Objeto: 32 
 08 – Secretaria de Educação, Cultura e Desporto; 
 03 – Setor do Departamento de Cultura e Educação 
 12361000382.036 – Manutenção da Merenda Escolar – Recurso Próprio 
 3.3.90.30.00.0000 – Material de Consumo – 236 
 Despesa: 236 
 Categoria: 3007 
 Evento: 46 
 Objeto: 32 
 

 13 RECURSOS 

 Das decisões proferidas decorrentes da presente chamada pública (referentes à 

habilitação, à proposta e à amostra) caberá recurso à autoridade superior no prazo de 

03 (três)  dias, e contrarrazões no mesmo prazo,   a contar da decisão com relação à 

amostra.  

 14 ANEXOS 

 Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:  

 Anexo 1 – Projeto de venda 

 Anexo 2 – Minuta de Contrato 

 Anexo 3 – Cronograma e locais de entrega dos gêneros alimentícios. 

  

 

 



      Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas 

decorrentes de interpretação do presente Edital, deverão ser solicitadas por escrito, 

ao Setor de Licitações do Município de Getúlio Vargas, sito à Av. Engº Firmino 

Girardello, 85, ou pelo fone (54)3341-1600 ramal 235, no horário compreendido entre 

às 08:30 hs às 11:30 hs e das 13:30 hs às 17:00 hs, ou  pelo   e-mail: 

setordelicitacoes@pmgv.rs.gov.br, ou pelo site www.pmgv.rs.gov.br 

preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para 

recebimento dos envelopes. 

         

 
                                          Municipal de Getúlio Vargas, 25 de janeiro  de 2016. 
 
 
 
 
        Este edital se encontra examinado  

e aprovado por esta Assessoria  
       jurídica  Em _____/_____/______. 
  
       ___________________________ 
       Assessor Jurídico 
 
 
 
 

______________________________ 
PEDRO PAULO PREZZOTTO 

              Prefeito Municipal             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   ANEXO I 

 

Modelo de Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar 

 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 

 
 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
Identificação da proposta de atendimento ao Edital / Chamada Pública nº 002/2014 
I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 
A – Grupo Formal 
1. Nome do Proponente 2. CNPJ 

3. Endereço 4. Município 5.CEP 

6.   Nome   do   representante legal   7.CPF 8.DDD/Fone 

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

B – Grupo Informal 
1. Nome do Proponente 

3. Endereço 4. Município 5.CEP 

6. Nome da Entidade Articuladora 7.CPF (NÃO PREENCHER) 8.DDD/Fone 

C – Fornecedores participantes (Grupo Formal e Informal) 
1. Nome 2. CPF 3. DAP 4. Nº. da Agência 5. Nº. da Conta 

     

     

     

     

     
II – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 
1. Nome da Entidade 
MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO SUL/RS 

2. CNPJ 
92.453.836/0001-60 

3 .Município 
Ipiranga do Sul/RS 

4. Endereço 
Rua do Comércio, 124 

5. DDD/Fone 
54 3336 1001 

6. Nome do representante e e-mail 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

7 .CPF 
------------------- 

III – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS 

 1.    Nome    do    Agricultor 
Familiar 

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

       

       

      Total 
agricultor 

 

 1.    Nome    do    Agricultor 
Familiar 

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

       

       

      Total 
agricultor 

 

 1.    Nome    do    Agricultor 
Familiar 

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

       

       

 

 

 

 

 



 

 1.    Nome    do    Agricultor 
Familiar 

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

       

       
Total do projeto 

 
IV – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO 

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

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    Total do projeto:  
IV – DESCREVER OS MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DAS ENTREGAS DOS PRODUTOS 

 

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

 

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

 
Local e Data: 

 

 
Assinatura do Representante do Grupo Formal 

Fone/E-mail: 
CPF: 

 
 
 

Local e Data: 

Agricultores Fornecedores do Grupo Informal Assinatura 
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    ANEXO  II 
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   ANEXO  III 

Endereços de entregas dos gêneros alimentícios da  
Agricultura Familiar – Empreendedor Familiar Rural 

Getúlio Vargas – RS  
 
 



 

 

CONTRATO Nº - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  

 

 
MUNICÍPIO DE GETÚLIO VARGAS, pessoa jurídica de direito público, com sede à Av. 
Engº. Firmino Girardello, 85, inscrita no CNPJ sob n.º 87.613.410/0001-96, representada 
neste ato por seu Prefeito PEDRO PAULO PREZZOTTO, denominado CONTRATANTE, 
e S..............., com sede na [............, no Município [............., com inscrição no CNPJ 
sob nº [............, neste ato representado por [..............., portador do CPF nº [............., 
residente e domiciliado em [.............., denominado CONTRATADO, fundamentado nas 
disposições da Lei n° 11.947/2009, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 
001/2016, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: 
O objeto deste contrato consiste no fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar para as escolas de educação infantil, fundamental e entidades conveniadas com a 
rede pública municipal, conforme itens descritos na Cláusula Sexta.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: 
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: 
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominado 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: 
O CONTRATADO ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar ao Ministério 
do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais de venda dos participantes do 
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios, consoante ao Projeto de Venda de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo 30 dias 
após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA. 
A vigência do presente Contrato iniciará na data da sua assinatura e se encerra com a 
entrega integral do objeto ou em 30 de junho de 2016. 
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo 
com a Chamada Pública nº 001/2016, sem cobrança de taxas e fretes, devendo os 
produtos ser de ótima qualidade e de acordo com as especificações solicitadas. 
b. 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 258/02 e 
216/2004 – ANVISA). 
c. O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de 
Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no 
local de entrega, consoante o anexo deste Contrato. 
d. A CONTRATADA declara que atende 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 03 (três) anos. 
e. A CONTRATADA se compromete a fornecer os gêneros alimentícios conforme o 
disposto no projeto de venda, Anexo do 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). 
f. A CONTRATADA se compromete a fornecer os gêneros alimentícios nos preços 
estabelecidos nesta chamada pública, durante a vigência do contrato;  
g. A CONTRATADA se compromete a fornecer os gêneros alimentícios para as escolas 
conforme cronograma de entrega (Anexo II). 
h. 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. 
 
CLÁUSULA SEXTA: 
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de 
Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o 
valor total de R$ ................................., conforme listagem anexa a seguir: 

 
 PERIODO: FEVEREIRO A JUNHO DE 2016   
ITEM PRODUTOS UN QUANT. 
1 Alface tipo crespa, verde, tamanho médio, as folhas 

deverão ser limpas, sem marcas de picadas de insetos, 
sem nenhum defeito que possa alterar 
A aparência e qualidade. 

pés 1400 

2 Alho nacional tipo 04, sem réstia, bulbo inteiro e são, sem 
brotos, sem grão chochos, ardidos, manchados ou 
outros defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade. Livre de Resíduos fertilizantes. 

kg 20 

3 Batata doce lisa, com polpa intacta, limpa, com coloração
e tamanho uniformes, típicos da variedade, sem brotos, 
rachaduras ou cortes na casca, machas, machucaduras, 
bolores ou outros defeitos que possam alterar sua 
aparência e qualidade. Livre de maior parte possível de 
terra aderente a casca e resíduos de fertilizantes, 
isenta de umidade externa anormal, De colheita recente. 

kg 480 

4 Bergamota, com grau de maturação tal que lhes permita 
suportar transporte, manipulação e conservação adequada 
para o consumo mediato e imediato,tamanho médio, 
apresentando cor, tamanho e conformação uniforme, sem 
manchas, machucaduras, bolores, 
sujidades, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar 
sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de 
Fertilizantes. De colheita recente. 

kg 800 

5 Beterraba lisa, com poupa intacta e limpa, com coloração 
e tamanho uniformes, típicos da variedade, sem 
Brotos, rachaduras ou cortes na casca. 

kg 450 

6 Bolacha tipo dedo de mel, com Tamanhos uniformes. kg 240 
7 Brócolis, fresco, firme, com coloração e tamanhos 

uniformes, com os talos, típicos da variedade, sem 
sujidades ou outros defeitos que possam alterar

kg 400 



 

 

sua aparência ou qualidade. Livre de resíduos de 
fertilizantes. De colheita Recente. 

8 Cenoura lisa, com poupa intacta e limpa. Apresentando 
cor, tamanho e conformação uniforme, sem manchas, 
machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem ou outros 
defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade.
Livre de resíduos de fertilizantes e da maior parte possível 
de terra aderente a sua casca. De colheita recente com As 
ramas. 

kg 400 

9 Couve-flor fresco, firme, com coloração e tamanho 
uniformes, típicos da variedade, sem defeitos que possam 
alterar sua aparência e qualidade. Livre
de resíduos de fertilizantes. De colheita Recente. 

kg 300 

10 Doce em pasta, 100% puro, embalagem: balde de 01 ou 
02 kg, textura homogênea, pasta compacta, 
acondicionada em embalagem original, registrado no 
Ministério da saúde. Sabor sortido 

kg 30 

11 Geléia, 100% puro, embalagem: balde de 01 ou 02 kg, 
textura homogênea, acondicionada em embalagem 
original, registrado no Ministério da saúde. Sabor sortido 

kg 30 

12 Feijão preto tipo 1, isento de matéria terrosa, de parasitas, 
de detritos de animais ou vegetais, de pedaços de Grãos 
mofados ou brotados. 

kg 350 

13 Laranja comum, com grau de maturação tal que lhes 
permita suportar transporte, manipulação e conservação 
adequada para o consumo mediato e imediato,
tamanho médio, apresentando cor, tamanho e 
conformação uniforme, sem manchas, machucaduras, 
bolores, sujidades, ferrugem ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de 
resíduos de Fertilizantes. De colheita recente. 

kg 750 

14 Limão, comum, com grau de maturação tal que lhes 
permita suportar transporte, manipulação e conservação 
adequada para o consumo mediato e imediato, 
tamanho médio, apresentando cor, tamanho e 
conformação uniforme, sem manchas, machucaduras, 
bolores, sujidades, ferrugem ou outros defeitos
que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de 
resíduos de Fertilizantes. De colheita recente. 

kg 150 

15 Linguiça toscana de primeira qualidade, resfriada, em 
sacos de 01 kg, em polietileno, com etiquetas de 
identificação e validade, procedência e número de
registro no SIF. 

kg 250 

16 Mandioca lisa, descascada, poupa intacta e limpa, com 
coloração e tamanho uniformes, típicos da variedade, sem 
brotos rachaduras ou cortes que possam
alterar sua aparência ou qualidade, de Colheita recente. 

kg 400 

Os produtos deverão ser fornecidos de acordo com o cronograma de entrega, anexo 2, 
elaborado pela Secretaria Municipal de Educação. 



 

 

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). 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: 
No valor mencionado na Cláusula Sexta estão incluídas as despesas com frete, recursos 
humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, 
trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento 
das obrigações decorrentes do presente contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA: 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações 
orçamentárias: 
08 – Secretaria de Educação, Cultura e Desporto; 
05 – Departamento de Educação e Cultura – Recursos Vinculados 
1236100038 – Orientação e Complementação Alimentar; 
12361000382.041 – Manutenção da Merenda Escolar – PNAE 
3.3.90.30.00.0000 – Material de Consumo – 284 
Despesa: 284 
Categoria: 3007 
Evento: 46 
Objeto: 32 
08 – Secretaria de Educação, Cultura e Desporto; 
03 – Setor do Departamento de Cultura e Educação 
12361000382.036 – Manutenção da Merenda Escolar – Recurso Próprio 
3.3.90.30.00.0000 – Material de Consumo – 236 
Despesa: 236 
Categoria: 3007 
Evento: 46 
Objeto: 32 
 
CLÁUSULA NONA: 
O pagamento realizar-se-á exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito na conta 
corrente de titularidade da CONTRATADA, conforme a entrega dos produtos, mediante a 
apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado, no prazo de 
até 15 (quinze) dias da entrega dos gêneros alimentícios. 
Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência 
de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: 
O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do 
CONTRATADO 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 ONZE: 
O descumprimento das condições ajustadas e/ou previstas na Chamada Pública 002/15, 
bem como a inexecução total ou parcial do projeto contratual, sujeitará a CONTRATADA 
as seguintes multas: 
a) Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 10 (dez) dias, após o 
qual será considerado inexecução contratual; 



 

 

b) Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com 
a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 
Administração pelo prazo de 01 (um) ano. 
c) Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a 
pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração 
pelo prazo de 02 (dois) anos. 
As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 
 
CLÁUSULA DOZE: 
O CONTRATADO 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 à 
disposição para comprovação. 
 
CLÁUSULA TREZE: 
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 05 (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 QUATORZE: 
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 QUINZE: 
O CONTRATANTE em razão da supremacia dos interesses públicos sobre os interesses 
particulares poderá: 
a. modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse 
público, respeitando os direitos do CONTRATADO; 
b. rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do 
CONTRATADO; 
c. fiscalizar a execução do contrato; 
d. aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;  
Sempre que o 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 DEZESSEIS: 
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada 
judicialmente. 
 
CLÁUSULA DEZESSETE: 
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria de Estado de Educação, 
da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades 
designadas pelo FNDE. 
 
 
 
 



 

 

CLÁUSULA DEZOITO: 
O presente contrato rege-se, pela Chamada Pública 001/16, pela Resolução CD/FNDE nº. 
026/13 e pela Lei n° 11.947/2009 e o dispositivo que a regulamente, em todos os seus 
termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso. 
 
CLÁUSULA DEZENOVE: 
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as 
partes, resguardadas as suas condições essenciais. 
 
CLÁUSULA VINTE: 
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, e somente 
terão validade mediante registro de recebimento. 
 
CLÁUSULA VINTE E UM: 
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, 
consoante Cláusula Vinte, 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. quaisquer dos motivos previstos em lei. 
 
CLÁUSULA VINTE E DOIS: 
Fica eleito o foro da Comarca de Getúlio Vargas-RS para dirimir questões relativas a este 
contrato. 
Por estarem de acordo, as partes firmam este termo em 04 vias de igual teor. 

 
Getúlio Vargas, [........... 
 
 
Prefeito Municipal Contratada 

 


