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MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

Chamada Pública n.º 001/2020, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da 

Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme e Resolução FNDE n.º 

04/2015. §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009. 

 

A Prefeitura Municipal de Anita Garibaldi, pessoa jurídica de direito público, com sede na 

Praça Paulino Granzotto, nº 20, Centro, inscrita no CNPJ sob n. 82.777.335/0001-85, 

representada neste ato pelo Supervisor de Compras, o Senhor Alex Ribeiro Alves, no uso 

de suas prerrogativas legais e considerando o disposto na Resolução FNDE nº 04/2015, 

através da Secretaria Municipal de Educação, art.14, da Lei nº 11.947/2009 vem realizar 

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 Março a Dezembro de 2020. Os 

interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão 

apresentar a DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO E PROJETO DE VENDA ATÉ 

A DATA DE 25/03/2020, às 17h, no Departamento de Licitações e Compras, localizado na 

Praça Paulino Granzotto, nº 20, Centro, neste Município. 

 

1. OBJETO 

 

 1.1. 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, conforme especificações dos gêneros alimentícios abaixo: 

 
Item Especificação Unid. Quantidade Preço Unit. 

Máximo 
Preço Total 

1 Alface com características bem definidas, 
limpas e de coloração própria, isenta de pragas. 

UN 1.000,00  2,40  2400,00 

2 ALHO, SEM DEFEITOS GRAVES, 
(PODRIDÃO, MURCHOS E COM AUSENCIA 
DE PEDÚNCULO, MOFO OU DEFORMADOS) 
CATEGORIA EXTRA. O PRODUTO DEVE 
SER ENTREGUE EM ÓTIMAS CONDIÇÕES 
DE UTILIZAÇÃO. PODENDO SER 
ORGANICO. 

UN 50,00  30,00  1500,00 

3 Batata Doce Branca ou Rose, limpo em 
embalagem de no mínimo 800gr a unidade, 
características da cultivar bem definidas, 
coloração própria, livre de danos e pragas. 

KG 300,00  4,60  1380,00 

4 BISCOITO CASEIRO (PÃO) 
CARACTERISTICAS: SABOR, AROMA E COR 
CARACTERISTICOS. PRODUTOS DEVEM 
ESTAR INTEGROS, PRODUTOS 
AMASSADOS E EMBALAGENS ABERTAS 
NAO SERAO ACEITAS. EMBALAGEM:SACO 
PLASTICO, ATOXICO E RESISTENTE. PESO 
MINIMO DE 50G. 

UN 10.000,00  0,80  8000,00 

5 BOLACHA CASEIRA (COCO, AMENDOIM, 
POLVILHO, MILHO, MAISENA, NATA). 

UN 880,00  20,00  17600,00 
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DEVEM ESTAR INTEGROS, COR AROMA E 
SABOR CARACTERISTICOS. SERAO 
REJEITADOS BISCOITOS MAL ASSADOS, 
QUEIMADOS, ACHATADOS, E 
"EMBATUMADOS" ASPECTO DE MASSA 
PESADA. EMBALAGEM: MATERIAL ATÓXICO 
E RESISTENTE. PESO APROXIMADAMENTE 
500G. 

6 Caqui café ou chocolate, Nível Médio 
amadurecimento embalagem de 1kg, com cor e 
odor caraquiteristicos do produto, livre da 
pragas e corpos estranhos. 

KG 300,00  4,50  1350,00 

7 Cenoura com características bem definidas, 
com boa formação, limpas e de coloração 
própria, isenta de sujeiras e folhas. Tamanho 
médio de 100gr 

KG 600,00  4,15  2490,00 

8 CHÁ DE CIDREIRA LIMPO, INTEGRO, SEM 
SUJIDADES 

UN 100,00  2,50  250,00 

9 CHÁ DE HORTELÃ LIMPO, INTEGRO, SEM 
SUJIDADES 

UN 100,00  2,50  250,00 

10 CUCA CASEIRA COM RECHEIO: SABORES 
DIVERSOS (COCO, CHOCOLATE, DOCE DE 
LEITE). CARACTERISTICAS: SABOR, AROMA 
E COR CARACTERISTICOS. PRODUTOS 
DEVEM ESTAR INTEGROS, PRODUTOS 
AMASSADOS E EMBALAGENS ABERTAS 
NAO SERAO ACEITAS. EMBALAGEM: SACO 
PLASTICO, ATOXICOS E RESISTENTE. 
PESO APROXIMADAMENTE 800G. 

UN 1.000,00  18,00  18000,00 

11 Cupcake Bolinho, Bolo de copo, bolo de 
forminha ou cupcake 

UN 1.800,00  2,00  3600,00 

12 Doces e Geleia de Frutas: Características 
Gerais: produto oriundo do cozimento de polpa 
de frutas com açúcar, nas versões orgânica e 
convencional. Sabores: figo, abóbora, pêra, uva 
e chimia de cana. Embalagem: acondicionados 
em potes de vidro 750g com vedação a vácuo 

UN 300,00  13,80  4140,00 

13 Espinafre, limpo, cor e odor característicos, livre 
de sujidades e pragas. Acondicionado em 
embalagem para alimentos, limpas e sem 
rupturas. 

MAÇO 350,00  2,00  700,00 

14 FEIJÃO PRETO, embalados 1kg, pacote sem 
rupturas, limpo, sem pragas ou inseticidas, livre 
de carunchos. 

KG 500,00  6,00  3000,00 

15 Kiwi, Nível Médio amadurecimento embalagem 
de 1kg, com cor e odor caraquiteristicos do 
produto, livre da pragas e corpos estranhos. 

KG 300,00  5,00  1500,00 

16 Laranja tipo rubi, valência e/ou lima. Deverá 
apresentar tamanho, cor e conformação 
uniformes, desenvolvidos e maduros. A polpa 
deve estar intacta e firme. Apresentar aroma, 
cor e sabor próprios da espécie e variedade. 
Apresentar grau de maturação tal que lhes 
permita suportar a manipulação, o transporte e 
a conservação em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Não conter 
sujidades ou corpos estranhos aderentes à 
superfície da casca, e estar livre de resíduos e 
fertilizantes.  

KM 200,00  3,00  600,00 

17 Macarrão caseiro tipo espaguete ou talharim. 
Deve ser mantida refrigerada/congelada até o 

KG 300,00  12,00  3600,00 
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preparo. Em embalagem tipo bandeja de 500g 
ou 1kg. 

18 Mandioca: produto limpo, sem casca livre de 
danos e pragas, embalagem de 1kg, 
transparente, integra, com informações 
nutricionais, data de validade, e fabricação no 
rótulo 

KG 200,00  5,30  1060,00 

19 MEL DE ABELHA PRIMEIRA QUALIDADE, 
EMBALAGEM DE VIDRO, PESANDO 500G 
CADA, DEVE CONSTAR NA EMBALEM 
INFORMAÇÕES CONFORME LEGILAÇÃO 
VIGENTE. 

pote 200,00  14,00  2800,00 

20 MELANCIA FRESCA DE PRIMEIRA 
QUALIDADE, FRESCAS E SÃS. NO PONTO 
DE MATURAÇÃO ADEQUADO PARA O 
CONSUMO. INTACTAS, COM TODAS AS 
PARTES COMESTIVEIS APROVEITAVEIS, 
COR E SABOR CARACTERISTICOS. NAO 
DEVERAO ESTAR DANIFICADOS POR 
LESOES QUE AFETEM SUA APARENCIA E 
UTILIZAÇÃO. ISENTO DE PONTOS 
AMARELADOS OU APODRECIDOS, LIVRE 
DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. O 
PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM 
OTIMAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO. 

UN 300,00  3,60  1080,00 

21 Milho Verde, Nível Médio amadurecimento 
embalagem de 1kg, com cor e odor 
caraquiteristicos do produto, livre da pragas e 
corpos estranhos, sem casca, não sendo aceito 
milho transgênico.  

UN 1.000,00  4,00  4000,00 

22 Moranga cabutiá, fresca, nível médio de 
amadurecimento, apresentar características 
bem definidas, cor e odor próprios, livre de 
danos e pragas, embalada em sacola plástica 

KG 100,00  2,00  200,00 

23 Morango, Nível Médio amadurecimento 
embalagem de 1kg, com cor e odor 
caraquiteristicos do produto, livre da pragas e 
corpos estranhos. 

KG 400,00  12,80  5120,00 

24 Ovos colonial: vermelhos, tipo grande, frescos, 
selecionados com embalagem primária atóxica 
em dúzias. Produto isento de rachaduras, 
estofamento, sem sujidades. Casca de ovo 
limpa, áspera, fosca, odor e aspectos 
característicos. Embalagem deverá ser tipo pet, 
estar devidamente rotulada contendo os dizeres 
tipo colonial, com registro nos órgãos de 
inspeção sanitária. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 20 dias no 
momento da entrega 

DZ 250,00  5,00  1250,00 

25 Paçoca de Pinhão embalagens 2kg, Pinhao , 
com amadurecimento médio, sem bolor ou 
pragas, cozido, descascado, e moído pronto 
para o consumo.  

KG 150,00  38,00  5700,00 

26 PÃO DE MILHO TIPO CASEIRO, com odor e 
caracteristicas próprias, sem bolor ou corpos 
estranho, em ambalagem transparente e com 
informaçoes nutricionais, em Fatias de 
aproximadamente 50g. 

GR 10.000,00  0,80  8000,00 

27 PÃO FATIADO CASEIRO, PACOTE 
CONTENDO APROXIMADAMENTE 22 
FATIAS. CARACTERISTICAS: SABOR, 

UN 200,00  14,00  2800,00 
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AROMA E COR CARACTERISTICOS. 
PRODUTOS DEVEM ESTAR INTEGROS, 
PRODUTOS AMASSADOS E EMBALAGENS 
ABERTAS NAO SERAO ACEITAS. 
EMBALAGEM:SACOS PLASTICO, ATOXICOS 
E RESISTENTE. 

28 Pão para cachoro quente, primeira qualidade, 
sabor e cor característicos. Embalagem plástica 
transparente, sem rupturas, livre de bolores e 
pragas, com informações nutricionais na 
embalagem. 

KG 150,00  16,00  2400,00 

29 PESSEGO, NOVO DE 1 QUALIDADE, NAO 
ESTEJA MURCHO E ESTRAGADO 

UN 100,00  5,80  580,00 

30 Pinhão araucaria embalagens 2kg, com 
amadurecimento médio, sem bolor ou pragas, 
cozido e descascado pronto para o consumo.  

KG 100,00  10,00  1000,00 

31 Polpa de Frutas congelada, sabores laranja 
com mamão, laranja, abacaxi, abacaxi com 
hortelã e morango, embalagem com 500gr, 
integra, transparente, sem rupturas, isenta de 
corantes, aromatizantes, com rótulo nutricional  

GR 600,00  19,50  11700,00 

32 Repolho fresco, limpo com no mínimo 800gr a 
unidade, características da cultivar bem 
definidas, coloração própria, livre de danos e 
pragas. 

KG 500,00  3,80  1900,00 

33 Salsinha limpa, cor e odor característicos, livre 
de sujidades e pragas. Embalados em sacos de 
alimentos, limpos e sem rupturas. 

SAC 300,00  2,50  750,00 

34 TERPERO VERDE (CEBOLINHA, SALSA, 
SALVIA, MANGERICÃO, MANGERONA) 
LIVRE DE SUJIDADES E PRAGAS. 
ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PARA 
ALIMENTOS LIMPAS E SEM RUPITURAS. 
PESO MINIMO DO MAÇO 100G 

UN 1.600,00  2,80  4480,00 

35 Tomate Fresco. Deverá apresentar tamanho, 
cor e conformação uniformes, desenvolvidos e 
maduros. A polpa deve estar intacta e firme. 
Apresentar aroma, cor e sabor próprios da 
espécie e variedade. Apresentar grau de 
maturação tal que lhes permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo mediato 
e imediato. Não conter sujidades ou corpos 
estranhos aderentes à superfície da casca, e 
estar livre de resíduos e fertilizantes 

KG 300,00  5,00  1500,00 

36 TORTA SALGADA CASEIRA, COM RECHEIO 
DE LEGUMES. TAMANHO DA FORMA DE 
PÃO PEGUENA, PESO DE NOMINO 500G. 
DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM 
INFORMAÇÕES CONFORME LESGISLAÇÃO 
VIGENTE. 

UN 600,00  12,00  7200,00 

37 UVA, Nível Médio amadurecimento embalagem 
de 1kg, com cor e odor caraquiteristicos do 
produto, livre da pragas e corpos estranos. 

KG 200,00  4,80  960,00 

38 VAGEM, 1 QUALIDADE, LEGUMINOSA, 
CAPSULAR, PLANA, VERDE E LISA, DE 
TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS 
INTEGRAS, FRESCAS, LIMPA, COLORAÇAO 
UNIFORME, AROMA, COR E SABOR 
TIPICOS, ESPECIE, ISENTO DE SUJIDADES, 
INSETOS, PARAZITAS, LARVAS E CORPOS 

UN 100,00  11,10  1110,00 
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ESTRANHOS A DERIDOS A SUPERFECIE 
EXTERNA. NÃO DEVE APRESENTAR 
UAISQUER LESÕES DE ORIGEM FISICA, 
MECANICA OU BIOLOGICA. O PRODUTO 
DEVE SER ENTREGUE EM OTIMAS 
CONDIÇÕESS DE UTILÇIZAÇÃO. PODENDO 
SER ORGANICO.  

39 Vergamota, tangerina e ponkãn, com cor e odor 
característicos e tamanhos uniformes. 
Apresentar grau de maturação tal que lhes 
permita suportar a manipulação, transporte e a 
conservação em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Não conter 
sujidades ou corpos estranhos aderentes a 
superfície da casca. Livre de resíduos e 
fertilizantes. 

KG 1.000,00  3,00  3000,00 

 Total 138.950,00  

 

 OBS: Não será aceito em hipótese alguma produtos Transgênicos. 
 

2. FONTE DO RECURSO 

 

 2.1. Serão utilizados para pagamento do objeto da presente Chamada Pública recursos Federais oriundos 

do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e do Programa Nacional de Alimentação de 

Creches – PNAC, previstos nas seguintes dotações constantes da Lei Orçamentário anual: 

 
Projeto/Atividade Recurso Despesa/Ano Descrição 

2.025.3390.00 546 43/2020 Programa alimentação escolar - Creches 

2.026.3390.00 507 44/2020 Programa Merenda Escolar 

2.025.3390.00 108 47/2020 Programa alimentação escolar - Creches 

 

 

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 

Art. 27 da Resolução FNDE nº 04/2015. 3.1.  

 

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

organizado em grupo).  

 

3.1.1. 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;  

 

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

Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor participante; 

(modelo no anexo “B”). 

 

IV - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso;  
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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 001 - HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL  
 

3.2.1. O Grupo Informal 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 de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 

dias; ESTADO DE SANTA 

 

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 previstos em lei específica, quando for o caso;  

 

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

agricultores familiares relacionados no projeto de venda. 

 

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 previstos em lei específica, quando for o caso;  

 

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 IV (modelo da Resolução FNDE n.º 04/2015).  

 

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 em sessão pública 

realizada na data de 10/05/2019. O resultado da seleção será divulgado durante a sessão 

pública e no prazo de 05 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. 25 da Resolução.  

 

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

produtiva quando se tratar de Grupo Formal. 

 

 4.5. Na ausência ou desconformidade de qualquer um desses documentos constatada na 

abertura dos envelopes poderá ser concedido abertura de prazo para sua regularização de 

até 05 dias úteis, 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 terá prioridade sobre os demais grupos.  

 

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

do País. 

 

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

 

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; 

 

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

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

 

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

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

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

sobre os Fornecedores Individuais (detentores de DAP Física); 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. 

 

5.4. No caso de empate entre grupos formais, terão prioridade organizações com maior 

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

quadro de sócios, conforme DAP Jurídica.  

 

5.5. Em caso de persistir o empate, será realizado sorteio ou, em havendo consenso entre as 

partes, poderá optar-se pela divisão no fornecimento dos produtos a serem adquiridos 

entre as organizações finalistas. 

 

6. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS 
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6.1. Havendo a necessidade de apresentação de amostra dos produtos ofertados pelas 

participantes, estas serão formalmente intimadas a apresenta-las a Secretaria Municipal de 

Educação, a qual analisará as amostras, divulgando o resultado no prazo máximo de 3 

dias úteis.  
 

7. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS 
 

  

7.1. A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser de forma parcelada, conforme cronograma 

de entrega que será fornecido pela Secretaria Municipal de Educação, contendo as 

quantidades dos produtos, locais e datas de entrega. 

 

7.2. Os gêneros alimentícios deverão ser entregues 

 

7.2.1 Os genereros alimenticios deveram ser entregues na Secreataria de Educação, conforme 

altorizações de fornecimento emitidas pelo setor compras da prefeitura. 

 

7.3. A entrega dos gêneros alimentícios será semanal 

 

7.3.1. O horário para entrega deverá ser das 8h às 10h e das 13h às 15h, sendo que fora desse 

horário os produtos não serão recebidos, ficando a CONTRATADA passível de multa por 

descumprimento contratual.  

 

7.4. O prazo de validade mínimo dos gêneros alimentícios perecíveis será de 7 (sete) dias e dos 

não perecíveis de 4 (quatro) meses, a contar da data de entrega do produto.  

 

7.5. Em nenhuma hipótese serão recebidos gêneros alimentícios que não atendam ao padrão de 

qualidade exigido e a descrição correta do produto mencionada neste Edital. 

 

7.5.1. Caso o produto não corresponda ao exigido no Edital, a CONTRATADA deverá 

providenciar, no prazo máximo de 2 (dois) dias corridos, a sua substituição, visando 

oatendimento das especificações, sob pena de rescisão contratual e aplicação das sanções 

previstas neste Instrumento. 
 

 7.6. Os produtos deverão se entregues em veículo apropriado, com carroceria fechada, em boas 

condições de higiene e limpeza, sendo os alimentos secos separados de alimentos frios, 

bem como, os alimentos que necessitem de refrigeração devem ser acondicionados em 

caixas térmicas até o momento da entrega. 

 

8. PAGAMENTO 

 

 O pagamento será realizado até 30 dias após a última entrega do mês, através de depósito em 

conta corrente de titularidade da futura contratada, mediante apresentação de documento 

fiscal correspondente ao fornecimento efetuado, vedada à antecipação de pagamento, 

para cada faturamento. 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1. A presente Chamada Pública poderá ser obtida nos seguintes locais: Departamento de 
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Licitações e Compras e site www.anitagaribaldi.sc.gov.br. Link “licitações”.  

 

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

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

 

9.3. 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 as 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/E.Ex.  

 

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.  

 

9.1 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 da chamada pública e da proposta a que se vinculam, bem 

como do Capítulo III - Dos Contratos, da Lei 8.666/1993. 

 

10. DOS ANEXOS DO EDITAL 

10.1. Integra o presente Edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, o seguinte 

anexo:  

 

a) Anexo “A” – MINUTA DE CONTRATO. 

b) Anexo “B” -  MODELO PROJETO DE VENDA.   

 

 Anita Garibaldi, SC, 12 de Março de 2020. 

 

 

Alex Ribeiro Alves 

Responsavel pelo setor  

Compras e licitações  
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2020 

 

ANEXO “A”  

 

MODELO PROPOSTO DE CONTRATO DE VENDA 

 

CONTRATO N.º _____/2020 

 

 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. 

 

O MUNICÍPIO DE ANITA GARIBALDI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 

CNPJ-MF sob o n 82.777.335/0001-85, com sede administrativa na Praça Paulino 

Granzotto, nº 20, Centro, nesta cidade, Estado de Santa Catarina, neste ato representado 

pelo Secretário Municipal de Educação, Sr. Miguel Dutra, portador da Cédula de 

Identidade nº 4709405 SSP/SC e inscrito no CPF-MF sob o nº 360.586.530-53, doravante 

denominado simplesmente CONTRATANTE, e por outro lado ____________________, 

com sede na _____________, inscrita no CNPJ/CPF, sob n.º ________________________, 

neste ato representada pelo seu _________, Sr. ______________, portador da Cédula de 

Identidade RG nº ________________ e inscrito no CPF-MF sob o nº _______________, 

doravante denominada simplesmente CONTRATADA, fundamentados nas disposições 

contidas na Lei n° 11.947/2009 e na Lei nº 8.666/93, e tendo em vista o que consta na 

Chamada Pública nº 001/2020, resolvem celebrar o presente contrato mediante as 

cláusulas que seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 
 

 É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica 

pública, verba FNDE/PNAE, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de 

acordo com a chamada pública n.º 001/2020, 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 
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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. 

 

Produto Quantidade Unid. Valor Uni. Valor Total  

     

 

CLÁUSULA QUINTA: 
 

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

orçamentárias do exercício de 2018: 

 

Projeto/Atividade Recurso Despesa/Ano Descrição 

2.025.3390.00 546 43/2020 Programa alimentação escolar - Creches 

2.026.3390.00 507 44/2020 Programa Merenda Escolar 

2.025.3390.00 108 47/2020 Programa alimentação escolar - Creches 

 

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 § 11 do artigo 45 da 

Resolução CD/FNDE nº 26/2013 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: 
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 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 n.º 001/2020, pela Resolução 

CD/FNDE nº 04/2015, em todos os seus termos. Lei nº 8.666/1993 e pela Lei nº 11.947/2009.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 

 

 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, 



.... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ...  

 
 

Chamada Publica 001/2020   fl. 13/14 

que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento ou por fax, 

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 ou até 31 de dezembro de 2018.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: 

 

 É competente o Foro da Comarca de Anita Garibaldi para dirimir qualquer controvérsia que se 

originar deste contrato. 

 

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

teor e forma, na presença de duas Testemunhas. 
 

 

ANITA GARIBALDI, SC, ___ de ________ de 2020. 

 

 

 

 

 

CONTRATADA       Enia Maria Schuernn de Lima 

Secretário Municipal de Educação  

                                                                                                  CONTRATANTE        

 

Testemunhas:  

 

 

01.                                                                        02. 

Nome:                                                                 Nome: 

CPF:                                                                    CPF: 
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ANEXO “B” 

MODELO PROJETO DE VENDA  
 

 
  

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

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020 

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 

            

            

            

OBS: * Preço publicado no Edital n 
001/2020 (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: 

 


