
Prefeitura Municipal de Carandaí

PROCESSO Nº 

 
O Município de Carandaí do Estado de Minas Gerais
18.094.797/0001-07, com sede na Praça Barão de Santa Cecília, nº 68, Centro, nesta cidade, CEP 36.280
ato representado pelo Prefeito Municipal, 
Licitações, no uso de suas prerrogativas leis e considerando o disposto no 
de julho de 2009 e no artigo 20 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013
conhecimento dos interessados, que está realizando 
aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinado ao 
atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE
31 de DEZEMBRO de 2015, com finalidade de apresentar Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar para Alimentação Escolar e 
 
 
1. OBJETIVO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para 
os alunos matriculados na Rede Pública 
 
2. DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
 
2.1 Nos termos do artigo 27 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, para habilitação das propostas 
exigir-se-á:  
 
2.1.1 Dos Fornecedores Individuais
I – a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física 
II – o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 30 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 (
IV – a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o c
V – a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria, relacionada no 
projeto de venda.  
 
2.1.2 Dos Grupos Informais de agricultores familiares, detentores de DAP Física, organizados em grupo: 
I – a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física 
II – o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 30 dias;
III – o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rur
Alimentação Escolar com assinatura de todos os agricultores participantes (
IV – a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e 
V – a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são 
relacionados no projeto de venda. 
 
2.1.3 Dos Grupos Formais, detentores de DAP Jurídica: 
I – a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
II – o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 30 dias; 
III – a prova de regularidade com
de Serviço – FGTS;  
IV – as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão competente; 
V – o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios d
VI – a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos associados relacionados no 
projeto de venda; e  
VII – a prova de atendimento de requisitos previstos em lei e
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PROCESSO Nº 018/2015 – DISPENSA Nº 003/2015

 
CHAMADA PÚBLICA Nº001/2015 

 
 

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR 
FAMILIAR RURAL 
 

do Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 
07, com sede na Praça Barão de Santa Cecília, nº 68, Centro, nesta cidade, CEP 36.280

ato representado pelo Prefeito Municipal, Antônio Sebastião de Andrade, através do Departamento de Compras e 
no uso de suas prerrogativas leis e considerando o disposto no artigo 14 da Lei Federal nº. 11.947, de 16 

de julho de 2009 e no artigo 20 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013
conhecimento dos interessados, que está realizando chamada pública, no dia 10
aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinado ao 

Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, durante o período de 
, com finalidade de apresentar Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura 

iar para Alimentação Escolar e habilitação dos fornecedores. 

gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para 
Rede Pública Municipal de Ensino do Município de Carandaí

PARA HABILITAÇÃO   

Nos termos do artigo 27 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, para habilitação das propostas 

Fornecedores Individuais, detentores de DAP Física, não organizados em grupo: 
a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF;  
o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 30 dias; 

o de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para 
Alimentação Escolar com assinatura do agricultor participante (anexo I);  

a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e 
a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria, relacionada no 

de agricultores familiares, detentores de DAP Física, organizados em grupo: 
va de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF;  

o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 30 dias;
o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rur

Alimentação Escolar com assinatura de todos os agricultores participantes (anexo I); 
a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e 
a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos agricultores familiares 

relacionados no projeto de venda.  

, detentores de DAP Jurídica:  
a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;  
o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 30 dias; 
a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo 

as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão competente; 
o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar (
a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos associados relacionados no 

a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso. 
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003/2015 

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR 

, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 
07, com sede na Praça Barão de Santa Cecília, nº 68, Centro, nesta cidade, CEP 36.280-000, neste 

através do Departamento de Compras e 
artigo 14 da Lei Federal nº. 11.947, de 16 

de julho de 2009 e no artigo 20 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, torna publico, para 
10/02/2015, às 09h00min, para 

aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinado ao 
, durante o período de FEVEREIRO de 2015 a 

, com finalidade de apresentar Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura 

gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para atender 
Carandaí/MG. 

Nos termos do artigo 27 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, para habilitação das propostas 

, detentores de DAP Física, não organizados em grupo:  

o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 30 dias;  
o de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para 

aso; e  
a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria, relacionada no 

de agricultores familiares, detentores de DAP Física, organizados em grupo:  

o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 30 dias; 
o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para 

a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e  
produzidos pelos agricultores familiares 

o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 30 dias;  
a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo 

as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão competente;  
a Agricultura Familiar para Alimentação Escolar (anexo I); 

a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos associados relacionados no 

specífica, quando for o caso.  
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2.2 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 
 
2.3 Na ausência ou irregularidade de qualquer dos document
facultado à Comissão de Licitação a abertura do prazo de 02 (dois) dias úteis, para a regularização da documentação, 
na forma do §5º, do artigo 27 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013.
 
2.4 Na forma do art. 28 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, os agricultores familiares, detentores 
de DAP Física, poderão contar com uma Entidade Articuladora que poderá, nesse caso, auxiliar na elaboração do 
Projeto de Venda de Gêneros Alim
 
2.4.1 As Entidades Articuladoras são aquelas definidas pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário 
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais 

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:
 
3.1 Especificações Técnicas: Os gêneros alimentícios a se
especificações, quantidades e preços, 
 
3.2 Da Entrega das Amostras: 
as 10 horas, na Secretaria Municipal de Educação, situada no prédio da Prefeitura Municipal. Para maiores 
informações, procurar o escritório da EMATER, 
município de Carandaí, Estado de Minas 
às 17h30min.  
 
3.3 Ponto de Entrega: Os gêneros alimentícios deverão ser entregues 
Rua Padre Randolfo, s/nº - centro ( próximo à Prefeitura M
09h00min da manhã, conforme calendário
serem contempladas, serão as seguintes:

a) Escola municipal “Bias Fortes”
b) Escola municipal Deputado Abelard Pereira; 
c) Escola municipal Sebastião Patrús de Sousa;
d) Escola municipa Ludgero Pereira Baêta;
e) Escola municipal da Palmeira;
f) Escola municipal Vereador João Henriques;
g) Escola municipal João Biazutti;
h) Escola municipal Cristian
i) Escola municipal Aprígio Moreira de Sousa;
j)  Escola municipal “prefeito Abeilard Rod. Pereira;
k) Escola municipal Padre Félix Scheper;
l) Escola municipal  Padre Rubim;
m) Escola municipal Antonio Santiago pereira;
n) Escola municipal Antonio Vicen
o) Escola municipal povoado do Chuí
p) Escola municipal povoado do Chuí
q) Escola municipal João Biazutti;
r)  Escola municipal Doutor Luís Pereira;
s) Escola municipal Tia Catarina Puiatti;
t) Jardim de Infância Mônica;
u) Escola Infantil criança F
v) Escola municipal Profª Ita Ferreira da Mata;
w) Escola Renascer; 
x) Educação de jovens e Adultos.

 
3.4 Período de Fornecimento:  
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Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar o nome, o CPF e nº da 
amiliar fornecedor dos gêneros constantes no Projeto.  

Na ausência ou irregularidade de qualquer dos documentos mencionados nos Subitens 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3, fica 
facultado à Comissão de Licitação a abertura do prazo de 02 (dois) dias úteis, para a regularização da documentação, 
na forma do §5º, do artigo 27 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013. 

Na forma do art. 28 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, os agricultores familiares, detentores 
de DAP Física, poderão contar com uma Entidade Articuladora que poderá, nesse caso, auxiliar na elaboração do 
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar. 

As Entidades Articuladoras são aquelas definidas pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário 
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais – EMATER/MG. 

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:  

Os gêneros alimentícios a serem adquiridos para alimentação 
especificações, quantidades e preços, encontram-se no anexo II deste Edital. 

Da Entrega das Amostras: as amostras dos produtos deverão ser entregues até o dia 
as 10 horas, na Secretaria Municipal de Educação, situada no prédio da Prefeitura Municipal. Para maiores 
informações, procurar o escritório da EMATER, localizado na Rua Presidente Vargas,

, Estado de Minas Gerais, pelo telefone: (32) 3361-1004, no horário de 

Os gêneros alimentícios deverão ser entregues no depósito do Departamento de Educação
centro ( próximo à Prefeitura Municipal de Carandaí) todas 

conforme calendário a ser estipulado pela Nutricionista do Município
serem contempladas, serão as seguintes: 

Bias Fortes”; 
Escola municipal Deputado Abelard Pereira;  
Escola municipal Sebastião Patrús de Sousa; 
Escola municipa Ludgero Pereira Baêta; 

Palmeira; 
Escola municipal Vereador João Henriques; 
Escola municipal João Biazutti; 
Escola municipal Cristiano Rodrigues Pereira; 
Escola municipal Aprígio Moreira de Sousa; 
Escola municipal “prefeito Abeilard Rod. Pereira; 
Escola municipal Padre Félix Scheper; 
Escola municipal  Padre Rubim; 
Escola municipal Antonio Santiago pereira; 
Escola municipal Antonio Vicente Barbosa; 
Escola municipal povoado do Chuí- Chuí; 
Escola municipal povoado do Chuí- Moreira; 
Escola municipal João Biazutti; 
Escola municipal Doutor Luís Pereira; 
Escola municipal Tia Catarina Puiatti; 

ncia Mônica; 
eliz; 

Escola municipal Profª Ita Ferreira da Mata; 

Educação de jovens e Adultos. 

 11 meses. 
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Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar o nome, o CPF e nº da 
 

os mencionados nos Subitens 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3, fica 
facultado à Comissão de Licitação a abertura do prazo de 02 (dois) dias úteis, para a regularização da documentação, 

 

Na forma do art. 28 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, os agricultores familiares, detentores 
de DAP Física, poderão contar com uma Entidade Articuladora que poderá, nesse caso, auxiliar na elaboração do 

entícios da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar.  

As Entidades Articuladoras são aquelas definidas pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário – MDA, como a 

rem adquiridos para alimentação escolar, com suas 

s amostras dos produtos deverão ser entregues até o dia 06 de fevereiro de 2015, até 
as 10 horas, na Secretaria Municipal de Educação, situada no prédio da Prefeitura Municipal. Para maiores 

localizado na Rua Presidente Vargas, nº108 - centro, neste 
, no horário de 07h30min às 11h30min 

no depósito do Departamento de Educação- 
unicipal de Carandaí) todas as terças-feiras, antes das 

pela Nutricionista do Município. As escolas municipais a 
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3.5 Previsão de Quantidade de Gêneros Alimentícios a serem Adquiridos
a serem adquiridos é estimada com 
escolas. 
 
3.6 Preço:  
 
3.6.1 O preço de compra dos gêneros alimentícios será o menor preço apresentado pelos proponentes. 
 
3.6.2 Na definição do(s) preço(s) para aquisição dos gêneros alimentícios da
Empreendedores Familiares Rurais ou suas or
conforme disposto no §1º do artigo 29 da 
vigente, apurado em orçamento, junto a, no mínimo, 03 (três) mercados locais. 
 
3.7 Contrato: O modelo de Contrato de Compra e Venda de gêneros alimentícios que deverá ser celebrado entre o 
Município e o(s) Vendedor (es) habilitados nesta chamada pública será feito conforme modelo constante no 
III . 
 
3.8 Pagamento das faturas: 
 
3.8.1 Os pagamentos do fornecimento feito pelo fornecedor 
habilitado, como conseqüência da comercialização de 
quinze dias após a entrega. 
 
3.8.2 O pagamento será feito em 
fornecimento efetuado. 
 
4. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
 
4.1 Serão consideradas as propostas classificadas, que preencham as condições fixadas nesta Chamada Pública.
 
4.2 Cada Agricultor Familiar e/ou Empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações deverá obrigatoriamente, 
ofertar sua quantidade de aliment
 
4.3 A Comissão Julgadora classificará as propostas, considerando
desempate, os critérios de priorização definidos no artigo 2
quais sejam:  
 
4.3.1 Para priorização das propostas, deverá ser observada a seguinte ordem para desempate: 
I – os fornecedores locais do município; 
II – os assentamentos de reforma agrária, as comunid
III – os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, segundo a Lei nº 
10.831, de 23 de dezembro de 2003; 
IV – os Grupos Formais (organizações produtivas det
sobre os Grupos Informais (agricultores familiares, detentores de Declaração de Aptidão ao PRONAF 
organizados em grupos) e estes sobre os Fornecedores Individuais; e 
V – organizações com maior porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu 
quadro de sócios, conforme DAP Jurídica. 
 
4.3.2 Em caso de persistir o empate, será realizado sorteio. 
 
4.3.3 Caso não se obtenha as quantidades necessárias de
familiares locais, estas deverão ser complementadas com propostas de grupos de produtores e empreendedores 
familiares do território rural, do estado e do país, nesta ordem.
 
5. RESULTADO: A Comissão Julgadora
trabalhos desta chamada pública.
 
6. CONTRATAÇÃO 
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de Gêneros Alimentícios a serem Adquiridos: A quantidade de 
a serem adquiridos é estimada com base nos cardápios elaborados por nutricionista do Município

O preço de compra dos gêneros alimentícios será o menor preço apresentado pelos proponentes. 

Na definição do(s) preço(s) para aquisição dos gêneros alimentícios da
Empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações será considerado como PREÇO DE REFERÊNCIA, 
conforme disposto no §1º do artigo 29 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013
vigente, apurado em orçamento, junto a, no mínimo, 03 (três) mercados locais.  

delo de Contrato de Compra e Venda de gêneros alimentícios que deverá ser celebrado entre o 
Município e o(s) Vendedor (es) habilitados nesta chamada pública será feito conforme modelo constante no 

Os pagamentos do fornecimento feito pelo fornecedor da agricultura familiar ou empreendedor familiar rural 
ência da comercialização de gêneros alimentícios, serão realizados pelo 

feito em depósito bancário e com apresentação de documento fiscal correspondente ao 

CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

Serão consideradas as propostas classificadas, que preencham as condições fixadas nesta Chamada Pública.

Cada Agricultor Familiar e/ou Empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações deverá obrigatoriamente, 
ofertar sua quantidade de alimentos, com preço unitário, observando as condições fixadas nesta Chamada Pública.

A Comissão Julgadora classificará as propostas, considerando-se a ordenação crescente dos valores e, em caso de 
desempate, os critérios de priorização definidos no artigo 25 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, 

Para priorização das propostas, deverá ser observada a seguinte ordem para desempate: 
os fornecedores locais do município;  
os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas; 

os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, segundo a Lei nº 
10.831, de 23 de dezembro de 2003;  

os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de Declaração de Aptidão ao PRONAF 
sobre os Grupos Informais (agricultores familiares, detentores de Declaração de Aptidão ao PRONAF 
organizados em grupos) e estes sobre os Fornecedores Individuais; e  

com maior porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu 
quadro de sócios, conforme DAP Jurídica.  

Em caso de persistir o empate, será realizado sorteio.  

Caso não se obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos de produtores e empreendedores 
familiares locais, estas deverão ser complementadas com propostas de grupos de produtores e empreendedores 
familiares do território rural, do estado e do país, nesta ordem. 

Comissão Julgadora divulgará o resultado do processo em até 48 horas após a conclusão dos 
trabalhos desta chamada pública. 
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A quantidade de gêneros alimentícios 
elaborados por nutricionista do Município e executados pelas 

O preço de compra dos gêneros alimentícios será o menor preço apresentado pelos proponentes.  

Na definição do(s) preço(s) para aquisição dos gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou 
será considerado como PREÇO DE REFERÊNCIA, 

Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, o preço médio 

delo de Contrato de Compra e Venda de gêneros alimentícios que deverá ser celebrado entre o 
Município e o(s) Vendedor (es) habilitados nesta chamada pública será feito conforme modelo constante no Anexo 

familiar ou empreendedor familiar rural 
, serão realizados pelo Município em até 

documento fiscal correspondente ao 

Serão consideradas as propostas classificadas, que preencham as condições fixadas nesta Chamada Pública. 

Cada Agricultor Familiar e/ou Empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações deverá obrigatoriamente, 
os, com preço unitário, observando as condições fixadas nesta Chamada Pública. 

se a ordenação crescente dos valores e, em caso de 
5 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, 

Para priorização das propostas, deverá ser observada a seguinte ordem para desempate:  

ades tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas;  
os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, segundo a Lei nº 

entoras de Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Jurídica) 
sobre os Grupos Informais (agricultores familiares, detentores de Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Física, 

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

produtos oriundos de produtores e empreendedores 
familiares locais, estas deverão ser complementadas com propostas de grupos de produtores e empreendedores 

em até 48 horas após a conclusão dos 
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6.1 Uma vez declarado vencedor, o
alimentícios, de acordo com o modelo apresentado no item 3.6.
 
6.2 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, conforme disciplinado no art. 32 da 
Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013.
 
7. RESPONSABILIDADE DOS 
 
7.1 Os fornecedores que aderirem a este processo declaram que
para tanto e que possuem autorização legal para fazer a
penalidades da legislação civil e penal aplicáveis
 
7.2 O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios conforme o disp
qualidade estabelecida na legislação vigente e as especificações técnicas elaboradas pela 
Educação e pelo Conselho de Alimentação 
 
7.3 O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios no
pelo período de até 08 (oito) meses
apurado deste Edital de chamada pública
 
7.4 O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios para as escolas conforme
definido pela Secretaria Municipal de Educação
 
8. FATOS SUPERVENIENTES
 
8.1 Os eventos previstos nesta Chamada Pública
diversas etapas do processo. Na hipótese de ocorrência de
prejudicar o processo e/ou por determinação legal ou judicial,
haver: 

a) Adiamento do processo;
b) Revogação deste Edital ou sua modificação no todo ou em

 
9. IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE
do resultado das ofertas objeto dest
registro de preços de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural 
concretizada. 
 
10. DISPOSIÇÕES FINAIS: A participação de qualquer proponente Vendedor no
tácita, incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e
 
Fazem parte deste Edital de Chamada Públi
ANEXO I  – MODELO DE PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
ANEXO II  – TERMO DE REFERÊNCIA / 
ANEXO III  – MINUTA DE CONTRATO
 
Carandaí, 23 de janeiro de 2015.
 

Alex Sandro Simões da Cunha 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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Uma vez declarado vencedor, o Proponente Vendedor deverá assinar o Contrato de Compra e Venda de gêneros 
alimentícios, de acordo com o modelo apresentado no item 3.6. 

O limite individual de venda do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para a alimentação escolar 
everá respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP/ano, conforme disciplinado no art. 32 da 

Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013. 

. RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES 

ue aderirem a este processo declaram que atendem a todas as exigências legais e regulatórias 
tanto e que possuem autorização legal para fazer a proposta, sujeitando-se, em caso de declaração falsa, às

penalidades da legislação civil e penal aplicáveis. 

O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios conforme o disposto no padrão de identidade e 
qualidade estabelecida na legislação vigente e as especificações técnicas elaboradas pela 
Educação e pelo Conselho de Alimentação Escolar; 

O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios nos preços estabelecidos nesta chamada pública 
meses da data de assinatura do contrato que ocorrerá e

apurado deste Edital de chamada pública;  

O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios para as escolas conforme
ecretaria Municipal de Educação. 

. FATOS SUPERVENIENTES 

Os eventos previstos nesta Chamada Pública estão diretamente subordinados à realização e ao sucesso das
diversas etapas do processo. Na hipótese de ocorrência de fatos supervenientes à sua publicação, que possam vir a

determinação legal ou judicial, ou ainda por decisão da

do processo; 
evogação deste Edital ou sua modificação no todo ou em parte. 

. IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE : Observado o disposto no item
do resultado das ofertas objeto desta Chamada Pública a Comissão Julgadora considera

gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural 

A participação de qualquer proponente Vendedor no
irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições, assim como dos seus anexos.

m parte deste Edital de Chamada Pública: 
MODELO DE PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR; 
TERMO DE REFERÊNCIA / ESPECIFICAÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
MINUTA DE CONTRATO. 

. 

 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

Este edital se encontra examinado e 
aprovado por esta Assessoria Jurídica.

    Em ___/___/______.
 

___________________                        
Assessor Jurídico
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Proponente Vendedor deverá assinar o Contrato de Compra e Venda de gêneros 

O limite individual de venda do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para a alimentação escolar 
everá respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP/ano, conforme disciplinado no art. 32 da 

atendem a todas as exigências legais e regulatórias 
se, em caso de declaração falsa, às 

osto no padrão de identidade e 
qualidade estabelecida na legislação vigente e as especificações técnicas elaboradas pela Secretaria Municipal de 

s preços estabelecidos nesta chamada pública 
da data de assinatura do contrato que ocorrerá em até cinco dias do resultado 

O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios para as escolas conforme cronograma de entrega 

diretamente subordinados à realização e ao sucesso das 
fatos supervenientes à sua publicação, que possam vir a 

ou ainda por decisão da Comissão Julgadora, poderá 

Observado o disposto no item acima, após a divulgação 
considerará, para todos os fins, que o 

gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural estará 

A participação de qualquer proponente Vendedor no processo implica a aceitação 
condições, assim como dos seus anexos. 

MODELO DE PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 

ESPECIFICAÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; 

Este edital se encontra examinado e 
aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

Em ___/___/______. 

           
___________________                        
Assessor Jurídico 
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MODELO DE PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

 
 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICUL TURA FAMILIAR PARA 

Identificação da proposta de atendimento ao Edital de Chamada pública nº01/201

A – Grupo Formal 
1. Nome do Proponente 
 
3. Endereço  
 
6. Nome do 
representante 
legal  
 

 

9.Banco   

B – Grupo Informal  
1. Nome do Proponente  
 
3. Endereço  

6. Nome da Entidade Articuladora 
 

C 
1. Nome  2. CPF  

  
  
  
  
  

II – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/ME C
 
1. Nome da Entidade: MUNICIPIO DE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 
4. Endereço: Praça Barão de Santa Cecília, nº 68, Centro, nesta cidade, CEP 36.280
 
 
6. Nome do representante e e-mail
ARLETE BATISTA COIMBRA
educacao@carandai.mg.gov.br 

III 
 1. Nome do 

Agricultor 
Familiar 

2. Produto 

 Nome:  
 CPF:  
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ANEXO I 
 

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 AGRICUL TURA FAMILIAR PARA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

entificação da proposta de atendimento ao Edital de Chamada pública nº01/2015 
I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES

4. Município  

 7.CPF 

10.Nº da Agência  11.Nº da Conta Corrente
 

4. Município  

6. Nome da Entidade Articuladora  7.CPF  

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

  
  
  
  
  

 
IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/ME C

1. Nome da Entidade: MUNICIPIO DE CARANDAÍ – MG / 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
2. CNPJ  
18.094.797/0001-07

Praça Barão de Santa Cecília, nº 68, Centro, nesta cidade, CEP 36.280-000

mail 
ARLETE BATISTA COIMBRA – Séc. Mun. de Educação –  

III – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS
2. Produto  3.Unidade  4.Quantidade  5.Preço/Unidade 
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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 AGRICUL TURA FAMILIAR PARA 

IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES  

2. CNPJ 

5.CEP 

8.DDD/Fone 

11.Nº da Conta Corrente  

5.CEP 
 
8.DDD/Fone 

Fornecedores participantes (Grupo Formal e Informal) 
 5. Nº. da Conta 

Corrente 
 
 
 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/ME C 

07 

 
3 .Município 
CARANDAÍ 

000 
 
5. DDD/Fone 
032 33611924 

 
7 .CPF 
210.219.376-49 

RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS 
5.Preço/Unidade  6.Valor Total 
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 Nº DAP:  

 1. Nome do 
Agricultor 
Familiar 

2. Produto 

 Nome:  
 CPF:  
 Nº DAP:  

 1. Nome do 
Agricultor 
Familiar 

2. Produto 

 Nome:  
 CPF:  
 Nº DAP:  

 1. Nome do 
Agricultor 
Familiar 

2. Produto 

 Nome:  
 CPF:  
 Nº DAP:  

 1. Nome do 
Agricultor 
Familiar 

2. Produto 

 Nome:  
 CPF:  
 Nº DAP:  

Total do projeto 

 1. Produto  2.Unidade  

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

IV – DESCREVER OS MECANISMOS DE ACOMP
 
 
 
 
 
V – CARACTERÍSTICAS DO FORNECEDOR PROPONENTE (breve histórico, número de sócios, missão, área de 
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2. Produto  3.Unidade  4.Quantidade  5.Preço/Unidade 

  
  
  

2. Produto  3.Unidade  4.Quantidade  5.Preço/Unidade 

  
  
  

2. Produto  3.Unidade  4.Quantidade  5.Preço/Unidade 

  
  
  

2. Produto  3.Unidade  4.Quantidade  5.Preço/Unidade 

  
  
  

 
 
 

IV – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO 

3.Quantidade  4.Preço/Unidade 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 Total do projeto:

DESCREVER OS MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DAS ENTREGAS DOS PRODUTOS

CARACTERÍSTICAS DO FORNECEDOR PROPONENTE (breve histórico, número de sócios, missão, área de 
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 Total 
agricultor 

 

5.Preço/Unidade  6.Valor Total 

  
  
 Total 

agricultor 
 

5.Preço/Unidade  6.Valor Total 

  
  
 Total 

agricultor 
 

5.Preço/Unidade  6.Valor Total 

  
  
 Total 

agricultor 
 

5.Preço/Unidade  6.Valor Total 

  
  
 Total 

agricultor 
 

4.Preço/Unidade  5.Valor Total por 
Produto 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Total do projeto:  
ANHAMENTO DAS ENTREGAS DOS PRODUTOS 

CARACTERÍSTICAS DO FORNECEDOR PROPONENTE (breve histórico, número de sócios, missão, área de 
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Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima 
condições de fornecimento. 
 
Local e Data: ________________________________________

Assinatura do Representante do Grupo Formal
 
 
 
Local e Data: 

Agricultores Fornecedores do Grupo Informal
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abrangência) 

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

 
________________________________________ 

Assinatura do Representante do Grupo Formal 

Fone/E
CPF:

Agricultores Fornecedores do Grupo Informal 
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Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as 

Fone/E-mail: 
CPF: 

Assinatura 



Prefeitura Municipal de Carandaí

ESPECIFICAÇÃO DOS GÊNEROS 

Quadro de produtos 

Item Quant. Unid. Descrição / Especificação

1 1.800 kg Morango em coloração vermelha, fresca.

2 50.000 Unidades  Iogurtes de frutas.
Diversos 
sabores:Ameixa,coco,maçã,morango,pêssego, 
entre outros.Isentos de sujidades e 
mofos.Embalagem plástica,atóxica,selada com 
tampa de alumínio,não violada,conter dados do 
produto: identificação,procedência,ingredientes, 
informações nutricionais,lote,
fabricação e vencimento.Validade mínima de 30 
dias a contar da data de entrega do 
produto.Frasco individual de 100 gramas ou 
bandeja com 6 unidades e peso de 600 gramas. 

3 820 Kg Repolho híbrido,tamanho médio, coloração 
verde claro a escuro,fresco,folhas íntegras e 
presas,sem partes apodrecidas  e presas. 

4 320,0 Kg Vagem,aparência fresca,tenra,sem estragos e de 
coloração verde ou verde com contorno marrom 
claro,sem partes apodrecidas.

5 5.200 kg  Banana prata,fruto alongado,de casca lisa e 
tenra,coloração amarelada podendo apresentar 
pontinhos marrons,sem partes amassadas e 
estragadas.Grau de amadurecimento apropriado 
para consumo.

6 480,0 kg  Beterraba, tamanho médio, firme,tenra,de 
coloração vermelho vivo,com pele lisa. Grau de 
amadurecimento apropriado para consumo.

7 700,0 kg Canjiquinha de milho amarelado.Obtido pela 
08trituração de grão de milhos são e 
ma09duros.Isento de sujidades,umidade e 
materiais estranhos.Rendimento após a cocção 
de até  2,5 o  peso cru.Embalagem 
plástica,atóxica,transparente,não 
violada,contendo dados 
produto:identificação,procedência,ingredientes,i
nformações nutricionais,lote,gramatura,datas de 
fabricação e vencimento.Validade mínima de 6 
(seis) meses a contar da data de entrega do 
produto.Pacote de 500 gramas.(Não podendo ser 
industrializado).

8 2.500 kg Cenoura vermelha, tamanho médio,coloração 
laranjada,fresca,sem amassados e 
apodrecimentos.Grau de amadurecimento 
apropriado para consumo. 

9 300,0 kg Chuchu ,tamanho médio,coloração verde claro a 
escuro,tenro,sem manchas e partes apodrecidas.

10 2.000 kg Feijão vermelho, sem casca em perfeitas 
condições de higiene e safra do ano.

11 900,0 kg Fubá de milho amarelo.Obtido pela moagem de 
grãos de milho sãos e
‘’fubá mimoso’’.Isento de sujidades,umidade e 
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ANEXO II 
TERMO DE REFERÊNCIA 

ESPECIFICAÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
 

Quadro de produtos com quantidade estimada e preço estimado
 

Descrição / Especificação Valor Unit.
Morango em coloração vermelha, fresca. R$ 12,25 
Iogurtes de frutas. 
Diversos 
sabores:Ameixa,coco,maçã,morango,pêssego, 
entre outros.Isentos de sujidades e 
mofos.Embalagem plástica,atóxica,selada com 
tampa de alumínio,não violada,conter dados do 
produto: identificação,procedência,ingredientes, 
informações nutricionais,lote,gramatura,datas de 
fabricação e vencimento.Validade mínima de 30 
dias a contar da data de entrega do 
produto.Frasco individual de 100 gramas ou 
bandeja com 6 unidades e peso de 600 gramas.  R$ 0,37 
Repolho híbrido,tamanho médio, coloração 
verde claro a escuro,fresco,folhas íntegras e 
presas,sem partes apodrecidas  e presas.  R$ 2,23 
Vagem,aparência fresca,tenra,sem estragos e de 
coloração verde ou verde com contorno marrom 
claro,sem partes apodrecidas. R$ 5,80 
Banana prata,fruto alongado,de casca lisa e 
tenra,coloração amarelada podendo apresentar 
pontinhos marrons,sem partes amassadas e 
estragadas.Grau de amadurecimento apropriado 
para consumo. R$ 3,12 
Beterraba, tamanho médio, firme,tenra,de 
coloração vermelho vivo,com pele lisa. Grau de 
amadurecimento apropriado para consumo. 

R$ 2,77 
Canjiquinha de milho amarelado.Obtido pela 
08trituração de grão de milhos são e 
ma09duros.Isento de sujidades,umidade e 
materiais estranhos.Rendimento após a cocção 
de até  2,5 o  peso cru.Embalagem 
plástica,atóxica,transparente,não 
violada,contendo dados do 
produto:identificação,procedência,ingredientes,i
nformações nutricionais,lote,gramatura,datas de 
fabricação e vencimento.Validade mínima de 6 
(seis) meses a contar da data de entrega do 
produto.Pacote de 500 gramas.(Não podendo ser 
industrializado). R$ 2,68 
Cenoura vermelha, tamanho médio,coloração 
laranjada,fresca,sem amassados e 
apodrecimentos.Grau de amadurecimento 
apropriado para consumo.  R$ 2,72 
Chuchu ,tamanho médio,coloração verde claro a 
escuro,tenro,sem manchas e partes apodrecidas. R$ 3,63 
Feijão vermelho, sem casca em perfeitas 
condições de higiene e safra do ano. R$ 5,72 
Fubá de milho amarelo.Obtido pela moagem de 
grãos de milho sãos e maduros.Pó fino tipo 
‘’fubá mimoso’’.Isento de sujidades,umidade e R$ 2,21 

Prefeitura Municipal de Carandaí 

ALIMENTÍCIOS  

com quantidade estimada e preço estimado 

Valor Unit.  Valor Total  

R$ 12,25  R$ 22.050,00  

R$ 0,37  R$ 18.500,00  

R$ 2,23  R$ 1.831,33  

R$ 5,80  R$ 1.856,00  

R$ 3,12  R$ 16.206,67  

R$ 2,77  R$ 1.328,00  

R$ 2,68  R$ 1.878,33  

R$ 2,72  R$ 6.808,33  

R$ 3,63  R$ 1.089,00  

R$ 5,72  R$ 11.433,33  

R$ 2,21  R$ 1.992,00  
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materiais estranhos.Rendimentos após a cocção 
de até 2,5 o peso cru.Embalagem 
plástica,atóxica,transparente,não 
violada,contendo dados do 
produto:identificação,procedência,ingredientes,i
nf
fabricação e vencimento.Validade mínima de 6 ( 
seis) meses a contar da data de entrega do 
produto.Pacote de 1 kg.(Não podendo ser 
industrializado).

12 3.600 kg Inhame,tamanho pequena a 
íntegra sem amassados e estragados.Grau de 
amadurecimento apropriado para o consumo.

13 4.000 kg Mandioca fresca,sem partes 
amassadas,amolecidas e estragadas,em estado de 
amadurecimento apropriado para o consumo.

14 1.000 kg Morango  híbrida,fresca em perfeitas condições 
de armazenamento. 

15 790,0 kg Tomate longa vida,tamanho pequeno a 
médio,bem formados,lisos,livres de 
defeitos,coloração vermelho vivo,podendo 
apresentar 
amadurecimento para consumo.

16 3.500 Dz Ovos brancos,fresco,isento de 
sujidades,rachaduras,fungos.Tamanho 
pequeno,peso mínimo de cada unidade 40 
gramas.Acondicionados em embalagens 
apropriadas (pente com capacidade para 48 
unidades ou caixa para uma dúzia).Procedentes 
de galinhas sadias. 

17 1.800 Molhos  Cheiro verde ,in natura grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação,o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas p/o consumo.Com ausência de 
sujidades,parasitos e larvas.

 
 
OBS.: Os valores estimados acima serão considerados preços excessivos e a proposta será desclassificada nos termos 
deste Edital. 
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materiais estranhos.Rendimentos após a cocção 
de até 2,5 o peso cru.Embalagem 
plástica,atóxica,transparente,não 
violada,contendo dados do 
produto:identificação,procedência,ingredientes,i
nformações nutricionais,lote,gramatura,datas de 
fabricação e vencimento.Validade mínima de 6 ( 
seis) meses a contar da data de entrega do 
produto.Pacote de 1 kg.(Não podendo ser 
industrializado). 
Inhame,tamanho pequena a médio,tenra,casca 
íntegra sem amassados e estragados.Grau de 
amadurecimento apropriado para o consumo. R$ 5,00 
Mandioca fresca,sem partes 
amassadas,amolecidas e estragadas,em estado de 
amadurecimento apropriado para o consumo. 

R$ 2,88 
Morango  híbrida,fresca em perfeitas condições 
de armazenamento.  R$ 2,65 
Tomate longa vida,tamanho pequeno a 
médio,bem formados,lisos,livres de 
defeitos,coloração vermelho vivo,podendo 
apresentar partes amarelas.Grau de 
amadurecimento para consumo. R$ 3,23 
Ovos brancos,fresco,isento de 
sujidades,rachaduras,fungos.Tamanho 
pequeno,peso mínimo de cada unidade 40 
gramas.Acondicionados em embalagens 
apropriadas (pente com capacidade para 48 
unidades ou caixa para uma dúzia).Procedentes 
de galinhas sadias.  R$ 5,96 
Cheiro verde ,in natura grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação,o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas p/o consumo.Com ausência de 
sujidades,parasitos e larvas. 

R$ 1,17 

 
Valor 

Os valores estimados acima serão considerados preços excessivos e a proposta será desclassificada nos termos 
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R$ 5,00  R$ 17.988,00  

R$ 2,88  R$ 11.533,33  

R$ 2,65  R$ 2.915,00  

R$ 3,23  R$ 2.554,33  

R$ 5,96  R$ 20.871,67  

R$ 1,17  R$ 2.112,00  

Valor Total
R$ 142.947,33 

Os valores estimados acima serão considerados preços excessivos e a proposta será desclassificada nos termos 
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Que fazem, o MUNICÍPIO DE CARANDAÍ
no CNPJ sob o nº 18.094.797/0001
36.280-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, 
CONTRATANTE e ________________, 
____________, na Rua ___________, inscrita no CNPJ/CPF sob n.º _____________, neste ato representado por seu 
representante legal Sr. ________________, 
portador da cédula de identidade n.° ___________, e CPF 
CONTRATADA , as partes acima qualificadas celebram, entre si, por este instrumento de contrato, mediante as 
seguintes cláusulas e condições que seguem:
 
CLÁUSULA DA REGÊNCIA  
O presente contrato trata-se de um co
junho de 1993 e alterações posteriores, 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICU
ALIME NTAÇÃO ESCOLAR dos
FNDE/PNAE. Os itens alimentícios a serem adquiridos estão 
PÚBLICA n.º 01/2015, a qual fica fa
transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: 
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE 
conforme descrito no Projeto de Venda de Gêne
Instrumento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: 
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, conforme disciplinado no art. 32 da 
Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013
 
CLÁUSULA QUARTA 
OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULA
do Desenvolvimento Agrário - 
Gêneros Alimentícios, consoante a o 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. 
 
CLÁUSULA QUINTA: 
O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da autorização de fornecimento, 
expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou 
até 31 de dezembro de 2015. 
 
a) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com 
n.º01/2015. 
b) O recebimento das mercadorias dar
Recibos de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante o anexo deste Contrato.
 
CLÁUSULA SEXTA: 
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios 
da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ _____________ 
(_______________________), conforme listagem a seguir:
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ANEXO III 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO CONTRATO DE 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

CARANDAÍ, do Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público, inscrita 
no CNPJ sob o nº 18.094.797/0001-07, com sede na Praça Barão de Santa Cecília, nº 

000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Antônio Sebastião de Andrade
________________, pessoa jurídica/física de direito privado, com sede na cidade de 

ua ___________, inscrita no CNPJ/CPF sob n.º _____________, neste ato representado por seu 
________________, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua ______________, 

portador da cédula de identidade n.° ___________, e CPF n.º ___________ doravante denominado 
, as partes acima qualificadas celebram, entre si, por este instrumento de contrato, mediante as 

seguintes cláusulas e condições que seguem: 

 
se de um contrato administrativo e rege-se pelas normas da Lei 

junho de 1993 e alterações posteriores, e será realizado com base na CHAMADA PÚBLICA

É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICU
NTAÇÃO ESCOLAR dos alunos da Rede Municipal de Ensino, utilizando

. Os itens alimentícios a serem adquiridos estão na Cláusula sexta, todos de acordo com 
qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou 

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 

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, conforme disciplinado no art. 32 da 

/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013. 

OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar ao Ministério 
 MDA os valores individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda de 

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

O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da autorização de fornecimento, 
Departamento de Compras, sendo o prazo do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou 

s deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com 

imento 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.

ros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios 
da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ _____________ 
(_______________________), conforme listagem a seguir: 
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO CONTRATO DE 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÃO DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  

pessoa jurídica de direito público, inscrita 
07, com sede na Praça Barão de Santa Cecília, nº 68, Centro, nesta cidade, CEP 

Sebastião de Andrade, doravante denominado 
pessoa jurídica/física de direito privado, com sede na cidade de 

ua ___________, inscrita no CNPJ/CPF sob n.º _____________, neste ato representado por seu 
brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua ______________, 

n.º ___________ doravante denominado 
, as partes acima qualificadas celebram, entre si, por este instrumento de contrato, mediante as 

pelas normas da Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
CHAMADA PÚBLICA 01/2015. 

É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 
utilizando-se de verba advinda do 

na Cláusula sexta, todos de acordo com a CHAMADA 
zendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou 

O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE 
ros Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste 

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, conforme disciplinado no art. 32 da 

DORAS deverão informar ao Ministério 
MDA os valores individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda de 

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

O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da autorização de fornecimento, 
Departamento de Compras, sendo o prazo do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou 

s deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a CHAMADA PÚBLICA 

á mediante apresentação do Termo de Recebimento e as Notas Fiscais ou 
de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante o anexo deste Contrato. 

ros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios 
da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ _____________ 
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1.Nome do Agricultor 
Familiar 
 

2. CPF
 

  
  
  

 
CLÁUSULA SÉTIMA: 
No valor mencionado na cláusula quarta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e 
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
 
CLÁUSULA NONA: 
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea “b”, e após a tramitação do 
Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. 
Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação 
financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratu
 
CLÁUSULA DÉCIMA: 
O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos pa
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 
 
CLÁUSULA ONZE: 
Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder
demais legislações relacionadas. 
 
CLÁUSULA DOZE: 
O CONTRATADO FORNECEDOR deve
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 5 (cinco) a nos das Notas Fiscais de Compra,
Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de 
Gêneros Alimentícios da Agricultura
para comprovação. 
 
CLÁUSULA QUATORZE: 
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua 
reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.
 
CLÁUSULA QUINZE: 
O CONTRATANTE em razão à supremacia dos interesses públicos sobre os interesses
 
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
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
 
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO, deve respeitar o 
equilíbrio econômico-financeiro, garantindo
já realizadas. 
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2. CPF 3. DAP 
 

4.Produto 
 

5.Unidade 
 

6.Quantidade/ 
Unidade
 

    
    
    

No valor mencionado na cláusula quarta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e 
como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas 
necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato. 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de dotação própria para o exercício de 

O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea “b”, e após a tramitação do 
liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. 

Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação 
financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

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

Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e 
 

O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5(cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de Venda, 
ou congênere, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para 
Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação. 

O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) a nos das Notas Fiscais de Compra,
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 

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. 

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

modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os 

rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
ecução do contrato; 

aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 

Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO, deve respeitar o 
financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas 
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6.Quantidade/ 
 

7. Preço 
Proposto 
 

8. Valor 
Total 
 

  
  
  

No valor mencionado na cláusula quarta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim 
como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas 

de dotação própria para o exercício de 2015. 

O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea “b”, e após a tramitação do 
liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. 

Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação 

ra pagamento do CONTRATADO 
CEDOR, deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida. 

os repasses mensais de recursos do FNDE em tempo hábil. 

á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e 

rá guardar pelo prazo de 5(cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de Venda, 
ou congênere, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para 

O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) a nos das Notas Fiscais de Compra, os 
Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de 

Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição 

É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao 
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 

O CONTRATANTE em razão à supremacia dos interesses públicos sobre os interesses particulares poderá 

modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os 

rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO; 

Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO, deve respeitar o 
muneração respectiva ou a indenização por despesas 
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CLÁUSULA DEZESSEIS: 
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicial
 
CLÁUSULA DEZESSETE: 
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, da Entidade Executora, do 
Conselho de Alimentação Escolar 
 
CLÁUSULA DEZOITO: 
O presente contrato rege-se, ainda, pela
de junho de 2013 e pela Lei n° 11.947/2009, a Lei 8.666/9
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, por meio de 
validade se envia da mediante registro de recebimento, por fax, transmitido pelas partes.
 
CLÁUSULA VINTE E UM: 
Este Contrato, desde que observada 
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
 
CLÁUSULA VINTE E DOIS:  
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou 
meses, ou seja, até 31/12/2015. 
 
CLÁUSULA VINTE E TRÊS:
A fiscalização do contrato, decorrente da presente licita
exercerá rigoroso controle. 
 
CLÁUSULA VINTE E QUATRO:
Fica eleito o Foro da Comarca de 
presente Contrato. 
 
E, por estarem justos e contratados, lavrou
que, após lido e achado conforme, é assinado pelas partes, juntamente com duas testemunhas.
 
Carandaí, _____ de _______ de 
 
 
_________________________                     
  REPRESENTANTE LEGAL                              
       P/ CONTRATADA                                         
 
Testemunhas:1º:________________________     2º:__________________________
 
 
Visto:                               ________________________________

Lidiane Vieira Carvalho
OAB/MG 114.239
Assessor
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A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

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. 

se, ainda, pela CHAMADA PÚBLICA n.º 01/2015, pela Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 
e pela Lei n° 11.947/2009, a Lei 8.666/93 e o dispositivo que a regulamente, em todos os seus 

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

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

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de 
validade se envia da mediante registro de recebimento, por fax, transmitido pelas partes.

Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante Cláusula Vinte, 
rá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, 

pela inobservância de qualquer de suas condições; 
quaisquer dos motivos previstos em lei. 

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

CLÁUSULA VINTE E TRÊS:  
A fiscalização do contrato, decorrente da presente licitação, estará a cargo da Secretaria Municipal da Educação 

CLÁUSULA VINTE E QUATRO:  
Fica eleito o Foro da Comarca de Carandaí/MG para dirimir quaisquer dúvidas a respeito

justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em duas vias em originais de igual teor e forma 
que, após lido e achado conforme, é assinado pelas partes, juntamente com duas testemunhas.

2015. 

_________________________                                ____________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL                                ANTÔNIO SEBASTIÃO DE ANDRADE

P/ CONTRATADA                                                   PREFEITO MUNICIPAL 

Testemunhas:1º:________________________     2º:__________________________ 

________________________________ 
Lidiane Vieira Carvalho 
OAB/MG 114.239 
Assessora Jurídica 
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A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos 

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

Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 
e o dispositivo que a regulamente, em todos os seus 

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

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá 
validade se envia da mediante registro de recebimento, por fax, transmitido pelas partes. 

formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante Cláusula Vinte, 
rá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, 

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou pelo período de 08 

cretaria Municipal da Educação e 

para dirimir quaisquer dúvidas a respeito do cumprimento do 

se o presente contrato, em duas vias em originais de igual teor e forma 
que, após lido e achado conforme, é assinado pelas partes, juntamente com duas testemunhas. 

 
DE ANDRADE 


