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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA AGRICULTURA FAMILIAR 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000809/2021 
CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2021 
 
 
O MUNICÍPIO DE PENEDO, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Barão 
Penedo, nº 19, Centro, Penedo, Alagoas, CEP: 57200-000, inscrito no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica – CNPJ, sob o nº 12.243.697/0001-00, através da COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO, por meio da Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais e considerando o disposto no art.14, da Lei nº 11.947/2009, na Resolução FNDE/CD 
nº06, de 8 de maio de 2020, vem realizar CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR 
FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO, PARA O ATENDIMENTO AO 
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE,DESTINADO AOS 
ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES 
MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE 12 MESES.  
 
Data da sessão: 31/08/2021 
Horário: 09h00min (Horário de Brasília) 
Local: SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO 
AGRÍCOLA- SEMADA, Avenida Wanderley, 874, Santa Luzia, Penedo/Alagoas. 
 
 
1. DO OBJETO 

 
1.1 CHAMADA PÚBLICA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA AGRICULTURA 
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO 
AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, DESTINADO 
AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MATRICULADOS NAS ESCOLAS E 
CRECHES MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE 12 MESES, conforme especificações dos 
gêneros alimentícios no Anexo I deste Edital. 
 
1.2 Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão 
apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda no período 
correspondente entre os dias 11/08/2021 até 31/08/2021 (até a abertura da sessão), de 
segunda-feira a sexta-feira das 08h:00 às 12:00h, ocorrendo a abertura dos envelopes no 
dia 31/08/2021 as 09h:00min na SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E 
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DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA- SEMADA, Avenida Wanderley, 874, Santa Luzia, 
Penedo/Alagoas. 
 
1.3 Preço de aquisição é o preço a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar em 
conformidade com a Resolução FNDE/CD nº6, de 8 de maio de 2020. 
 
1.4 Os preços apresentados na Chamada Pública são previamente definidos por meio  de 
pesquisa de preço - média dos preços pagos aos Agricultores Familiares por 3 (três) mercados 
varejistas, priorizando a feira do produtor da agricultura familiar. 

 
2. FONTE DE RECURSO 

 
 2.1 As despesas com a execução do contrato derivado desta Chamada Pública serão 
suportadas, com os recursos provenientes da União Federal, através do Fundo Nacional de 
Alimentação Escolar - por intermédio do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 
disposto na Lei nº 11.947/2009, para aquisição exclusiva de gêneros alimentícios. 
 
3. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR 

 
3.1.  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. 34 da Resolução CD/FNDE nº06, 8  de maio de 2020. 
 
3.2. Os fornecedores que aderirem a este processo, declaram que atendem a todas as 
exigências legais e regulatórias. 
 
3.3. Os documentos relativos á Habilitação ( Envelope 1) e ao Projeto de Venda ( Envelope 2 ) 
serão apresentados em envelopes separados, em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por cartório competente ou por servidor público competente. 
 
3.4. ENVELOPE  Nº  001  –  HABILITAÇÃO  DO  FORNECEDOR  INDIVIDUAL  
(não organizado em grupo). 
 
3.4.1. O Fornecedor Individual deverá apresentar no envelope nº 01 os documentos abaixo 
relacionados, sob pena de INABILITAÇÃO: 
 
 

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021 

ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) / CPF ou CNPJ 

 
3.4.2 Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

3.4.3. Extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 

dias (Resolução 06/2020, art. 36); 

3.4.3 Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de 

PRODUÇÃO PRÓPRIA, ou seja, da Agricultura Familiar, relacionada no projeto de venda.( 

Modelo no Anexo II). 

 

3.5. ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL ( não organizados 
em grupos) 

 3.5.1. O Grupo Informal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo 

relacionados, sob pena de INABILITAÇÃO: 

3.5.2. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

3.5.3. Extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 

dias (Resolução 06/2020, art. 36); 

3.5.4. Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de 

PRODUÇÃO PRÓPRIA, ou seja, da Agricultura Familiar, relacionada no projeto de venda. ( 

Modelo no Anexo II). 

3.6. ENVELOPE Nº01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL 

3.6.1. O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo 

relacionados, sob pena de INABILITAÇÃO: 

3.6.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

3.6.3. Extrato da DAP Pessoa Jurídica para Associações e Cooperativas, emitido nos últimos 

60 dias ( Resolução 06/2020, art. 36 ); 

3.6.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal ( Certidão ), relativa à Seguridade Social 
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e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 

3.6.5. Cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão 

competente; 

3.6.6. Cópia do Estatuto da Cooperativa ou Associação; 

3.6.7. Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de 

PRODUÇÃO PRÓPRIA, ou seja, da Agricultura Familiar, relacionada no projeto de venda 

(Modelo no Anexo II) 

3.6.8. Cópia do RG e CPF do representante legal da empresa licitante (Art. 47, da Lei nº 

5.764/1971) 

3.6.9. QSA da Cooperativa / Composição do Quadro Societário da Cooperativa e das 

Associações; (Art. 47, da Lei nº 5.764/1971) 

3.7  Documentos Complementares que DEVERÃO ser incluídos no Envelope de 

Habilitação Nº01:  

3.7.1. Produto de origem vegetal in natura, dispensado a apresentação de certificados, 
ficando á cargo do Departamento de Nutrição da Secretaria Municipal de Educação a 
análise e aprovação no momento da entrega das amostras dos produtos; 

 
3.7.1 Produto de origem animal, a documentação comprobatória de Serviço de Inspeção 

Sanitária, podendo ser Municipal ( SIM ), Estadual ( SIE ) ou Federal ( SIF ); 
 

3.7.2 Produto de origem vegetal processado, o Alvará Sanitário; 
 

3.7.3 Sucos e Polpas de Frutas, o Certificado de registro no MAPA – Ministério de 
Agricultura Pecuária e Abastecimento;  

 
3.7.4 Os itens 3.6.2; 3.6.3 e 3.6.4 deverão apresentar a certificação correspondente  

conforme especificado, bem como as etiquetas, conforme  especificado no termo de 
referencia;; 

 
3.7.5 Produto qualificado como Sustentável ou Orgânico, a documentação comprobatória 

da respectiva certificação de produção orgânica ou selo de sustentabilidade, 
segundo a Lei nº 10.831/2003, o Decreto nº 6.323/2007 e devido cadastro no MAPA; 

 
3.7.6 Em caso de DESCONFORMIDADE de qualquer um dos documentos constantes 
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nos itens 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4 e 3.6.5 será assegurado o prazo de 05 ( cinco ) dias úteis 
para regularização da documentação, mediante análise da Comissão Permanente de 
Licitação, devendo ser agendada a nova data, local e horário ( após decorrido prazo) 
para apresentação da documentação em Desconformidade ; 

 
3.7.7 Na ausência dos documentos citados nos itens 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4 e 3.6.5, o interessado 

será INABILITADO, não podendo ser suprida essa ausência no prazo quinquenal 
estipulado no item 3.6.7, que versa somente sobre DESCONFORMIDADE. 

 
3.7.9 O direito garantido no dispositivo anterior diz respeito a vícios de forma e não podrá 
resultar em prejuízo á competitividade e/ou modificação da situação fática retratada no 
documento considerado irregular. 
 

3.8 ENVELOPE Nº 02 – PROJETO DE VENDA ( Resolução de produtos a serem 
adquiridos no período) 

 
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021 

ENVELOPE Nº 2 – PROJETO DE VENDA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) / CPF ou CNPJ 

 
3.8.1 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 Resolução nº6, de 8 de maio de 2020, não podendo alterar sua original 
configuração. 
 
3.8.2 A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão pública e 
registrada em ata após o término do prazo de apresentação dos projetos. O resultado da seleção será 
publicado 05(cinco) dias utéis após o prazo da publicação da relação dos proponentes e no prazo de10 
(dez) dias utéis o(s) selecionado(s) será (ão) convocado(s) para assinatura do(s) contrato(s). 
 
3.8.3 O (s) projeto(s) de venda a ser (em) contratado(s) será (ão) selecionado(s) conforme 
critérios estabelecidos pelo art. 35 da Resolução nº6 de 8 de maio de 2020. 
 
3.8.4  Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar o nome, o CPF e nº da DAP Física de cada agricultor familiar fornecedor 
quando se tratar de Fornecedor Individual ou Grupo Informal, e o CNPJ E DAP jurídica da 
organização produtiva quando se tratar de Grupo Formal.  
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4. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 
4.1 Qualquer pessoa física ou jurídica é parte legítima para impugnar o presente edital se 
constatada irregularidade, devendo protocolar o pedido em até 05 (cinco) dias úteis antes da data 
fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, no Protocolo Geral do Município de 
Penedo/AL, localizado na Av. Wanderley, nº96, Santa Luzia, das 08h:00 ás 12h:00,endereçado 
ao Departamento Municipal de Licitação – Comissão Permanente de Licitação; 
 
4.2 Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que não o fizer no 
prazo citado no item 4.1; 
 
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 Entende-se por local, no caso de DAP Física, o município indicado na DAP. 
 
5.3 Entende-se por local, no caso de DAP Jurídica, o município onde houver a maior 
quantidade, em números absolutos, de DAPs Físicas registradas no extrato da DAP Jurídica. 

 
5.4 Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para 
seleção: 
 
5.4.1  Grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre os demais grupos. 
 
5.4.2 Grupo de projetos de fornecedores do território rural terá prioridade sobre o do 
estado e do País. 
 
5.4.3 Grupo de projetos do estado terá prioridade sobre o do País. 
 
5.5 Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para 
seleção: 
 
5.5.1 Assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as 
comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre estes; 
 
5.5.2 Fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou 
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agroecológicos,segundo a Lei nº 10.831/2003, o Decreto nº 6.323/2007 e devido cadastro no 
MAPA; 
 
5.5.3 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); 
 
5.5.4 Caso a EEx. não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo de 
projetos de fornecedores locais, estas deverão ser complementadas com os projetos dos demais 
grupos, em acordo com os critérios de seleção e priorização citados nos itens 5.4.1 e 5.4.2; 
  
5.5.5 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. 
 
5.5.6 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. 
 
5.5.7 Caso o projeto de venda selecionado não contemple a totalidade dos itens descritos no 
Termo de Referência ( Anexo I ), estas devem ser complementadas com os projetos dos 
demais grupos, de acordo com os critérios de seleção e priorização estabelecidos nos incisos 1º 
e 2º do art. 35 da Resolução FNDE nº6 de 8 de maio de 2020, até que se totalize a demanda da 
solicitante. Logo, a adjudicação se dará por ITEM. 
 
6. AMOSTRAS DOS PRODUTOS 
 
6.1. Laudo Técnico dos Produtos Estocáveis: 
 
6.1.1. Faz-se necessário que a entrega seja realizada no Setor de Alimentação Escolar deste 
município, situado na Rodovia AL 110, km 05 – Penedo/AL, duas embalagens de cada 
produto ofertado, conforme descrito neste Termo de Referência, devidamente identificado com o 
nome da empresa licitante, constando na embalagem todas as informações do produto, tais como: 
marca, prazo de validade, tipo, peso, inspeção, etc, para serem analisadas pela equipe responsável 
pelo controle de qualidade do município, que emitirá Laudo Técnico Circunstanciado atestando 
ou não as condições de consumo de cada produto, documento exigido na fase de credenciamento; 
 
6.1.2. Serão solicitadas amostras dos itens ofertados para verificação do atendimento às 
especificações exigidas e a homologação ocorrerá após a elaboração de parecer informando a 
aceitação dos mesmos; 
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6.1.3. As amostras permanecerão em poder do Setor de Alimentação Escolar e serão utilizadas 
pelo mesmo para comparação entre os produtos utilizados na amostra e os efetivamente entregues 
não sendo aceito a entrega de produtos diferentes dos analisados e aprovados pela equipe 
responsável pelo controle de qualidade; 
 
6.1.4. A não apresentação de amostra ou aquela apresentada em desacordo com este edital e 
anexos, implicará em automática desclassificação do item e/ou proposta. 
 
6.2. Será considerada aprovada as amostras que atenderem aos critérios técnicos constantes no 
Termo de Referência ( Anexo I ). 

 
7. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

 
7.1 Os produtos serão entregues de acordo com o CRONOGRAMA de entrega do setor de 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, pertencente à Secretaria Municipal de Educação, situado ao 
Complexo Educacional e Esportivo Alcides dos Santos Andrade. 

 
Contato: Carla Sampaio Franco – Nutricionista  
Telefone: (82) 3551-3033  
End.: Rodovia AL 110, km 05 – Penedo/AL 
Horário: 08h:00 ás 13h:00 
 

7.2 A entrega e o descarregamento dos produtos são de responsabilidade do(s) produtor (es) 
vencedor(es). 

7.3 O prazo para entrega dos hortifrutigranjeiros poderá ser dilatado, a critério da Administração. 

7.4 A administração reserva-se o direito de realizar alterações nos cronogramas de entrega ou 
nas quantidades por entrega, conforme a demanda, desde que o total não ultrapasse a quantidade 
requerida dos produtos e o fornecedor seja previamente comunicado. 

7.5 Todos os produtos deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ Ministério da Saúde e pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Resolução RDC nº 259/02 e 216/2004 – ANVISA). 

8. PAGAMENTO 

 
8.1 O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data do 
atesto da Nota Fiscal/Fatura, de acordo com as exigências administrativas em vigor; 
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8.2 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à aquisição, 
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que 
a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-
se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante; 
 
8.3 A Contratada deverá apresentar juntamente com a nota fiscal, a prova de regularidade 
fiscal; 

 
8.4 Nenhum pagamento será efetuado a Contratada enquanto houver pendência de liquidação 
de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual; 
 
8.5 Nenhum pagamento isentará a empresa contratada das suas responsabilidades e 
obrigações, nem implicará aceitação definitiva do objeto. 
 
9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
9.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e do Decreto 
Municipal vigente a Contratada que: 

 
9.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 
 
9.1.2 Pelo atraso injustificado, pela inexecução total ou parcial do objeto; 
 
9.1.3 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 
 
9.1.4 Fraudar na execução do contrato; 
 
9.1.5 Comportar-se de modo inidôneo; 
 
9.1.6 Cometer fraude fiscal; 
 
9.1.7 Não mantiver a proposta. 
 

9.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
 

9.2.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 
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9.2.2 Multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

parcela inadimplida, até o limite de 02 (dois) dias; 
 

9.2.3 Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 
de inexecução total do objeto; 
 

9.2.4 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
 

9.2.5 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo 
prazo de até dois anos; 
 

9.2.6 Impedimento de licitar e contratar com o Município de Penedo com o consequente 
descredenciamento no Cadastro Municipal pelo prazo de até cinco anos; 
 

9.2.7 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 
 

9.3 Também fica sujeito às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 
Contratada que: 
 

9.3.1 Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
 

9.3.2 Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
 

9.3.3 Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 
 

9.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-
se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, 
de 1999. 
 

9.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 



  
 
 

 
 

ESTADO DE ALAGOAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                     
 

11 
 

 
9.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal. 

 
9.7 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo de 05 (cinco) dias ou 

serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio processo 
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas 
judicialmente, a critério da Administração Municipal. 

 
9.8 Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, quando exigida, a 

Contratada responderá pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, cobrada judicialmente. 
 

9.9 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do 
grau da infração cometida pela Contratada e dos prejuízos causados à Administração 
Pública Municipal, não impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o 
contrato ou cancelamento da Ata. 

 
10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
10.1  Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação sanitária (federal, 
estadual ou municipal) específica para os alimentos de origem animal e vegetal. 
 
10.2  Limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural 
conforme art. 39 da Resolução nº6 de 8 de maio de 2020,para 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: 
 

10.2.1 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. 
 

10.2.2 Cabe às cooperativas e/ou associações que firmarem contratos com a EEx a 
responsabilidade pelo controle do atendimento do limite individual de venda nos 
casos de comercialização com os grupos formais. 
 

10.2.3 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. 
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10.2.4 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. 

 
10.2.5 A apresentação da proposta importa como plena aceitação de todas as cláusulas 

deste Edital de Chamamento Público; 
 

10.2.6 Os casos omissos deste Edital serão dirimidos pela Comissão Permanente de 
Licitação, deste município; 

 
10.2.7 Os interessados que aderirem a esta Chamada Pública declaram que atendem a 

todas as exigências legais e regulatórias para 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; 

 
10.2.8. A presente Chamada Pública para alimentação escolar será disponibilizada no site 
https://penedo.al.gov.br/ e poderá ser solicitada pelo e-mail 
penedolicitacoes.al@gmail.com  permanecendo aberta para recebimento dos projetos de 
venda por um período mínimo de 20 dias corridos, conf. Art. 32 da Resolução nº 06/2020 
FNDE; 
 
10.2.9. Para informações, os interessados poderão se dirigir a sede da Comissão 
Permannete de Licitação, localizada na Avenida Wanderley, 141, Santa Luzia, das 07h:30 ás 
13h:30 ou pelo telefone (82)3551-5131. 

 
10.3 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 

10.3.1  ANEXO I - Termo de Referência; 
 

10.3.2  ANEXO II - Minuta - Termo de Contrato; 
 
10.3.3  ANEXO III – Modelo de Planilhas; 
 
10.3.4      ANEXO IV – Declarações. 

 
Sara Mendonça F. Lisboa das Chagas  

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
Port. Nº 11.953/2021 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
1. OBJETO: 

1.1. Chamada Pública para futura e eventual aquisição de Gêneros Alimentícios para 
Alimentação Escolar da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o 
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. Destinado aos 
alunos da educação básica matriculados nas escolas e creches municipais. 

 
2. JUSTIFICATIVA: 

2.1. A aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar visa atender os alunos de 
toda a educação básica (educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e 
adultos) matriculados nas escolas municipais, como prevê o artigo 208, incisos IV e VII, 
da Constituição Federal e o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 

2.2. Oferecer alimentação escolar saudável e rica em nutrientes é fundamental. Tendo em 
vista que para muitas das crianças em situação de vulnerabilidade social, a 
alimentação escolar é o único alimento que recebem durante o dia, sendo o alimento 
fundamental para o desenvolvimento integral dos alunos. 

2.3. É também na escola que os alunos aprendem hábitos de alimentação saudável através de 
projetos pedagógicos que possibilitam a orientação, a degustação e o manuseio de 
alimentos diversos e de acordo com a realidade cultural de cada comunidade. 

2.4. Atendendo ao disposto no art. 15, inciso IV, e art. 23, §1º, ambos da Lei nº 8.666/93, a 
aquisição de gêneros alimentícios está dividida em GRUPOS, visando obter uma melhor 
relação custo-benefício e promover a ampliação da competitividade, na medida em que 
facilitará a participação dos fornecedores locais e de menor porte, e atingir condições 
mais vantajosas para a Administração, prestigiando, dentre outros, o princípio da 
economicidade. Ademais, os itens agrupados são da mesma natureza e guardam relação 
entre si. 

 
3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS: 

3.1. Os produtos hortícolas devem apresentar os seguintes requisitos mínimos de qualidade, 
observada a especificidade da espécie: inteiros, limpos, firmes, isentos de pragas visíveis 
a olho nu, fisiologicamente desenvolvidos ou apresentando maturidade comercial, isentos 
de odores estranhos, não se apresentarem excessivamente maduros ou passados;  isentos 
de danos profundos;  isentos de podridões; não se apresentarem desidratados ou murchos; 
não se apresentarem congelados; e isentos de distúrbios fisiológicos. (Instrução 
Normativa 69-2018 - MAPA) 

3.2. A quantidade dos gêneros alimentícios a serem adquiridos é estimada com base nos 
cardápios de alimentação escolar elaborado pela nutricionista da Secretaria Municipal de 
Educação, com base na Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 38 de 16 de julho 
de 2009. 
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LOTE DESCRIÇÃO U/M QTDE 
VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 

GRUPO 01 – HORTIFRUTI 
Todos os itens deverão ser in natura, frescos, de primeira qualidade, isento de lesões de 
origem física e mecânica e livres de resíduos de defensivos agrícolas e/ou substâncias 
tóxicas. 

01 

Abacaxi, tamanho médio, apresentando 
grau de maturação que permita suportar 
a manipulação, o transporte e a 
conservação, em condições adequadas 
para o consumo. Isento de sujidades, 
parasitas e larvas, com polpa firme e 
intacta. 

KG 5.000 R$5,04 R$25.187,50 

02 
Abacate, polpa firme, com grau de 
maturação média. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou biológica. 

KG 450 R$5,63 R$2.533,50 

03 
Abóbora, procedentes de espécies 
genuínas e sãs, casca limpa e sem 
manchas, polpa íntegra e firme.  

KG 4.000 R$3,17 R$12.680,00 

04 Abobrinha, lisa, com polpa intacta e 
limpa, apresentando tamanho e 
coloração uniforme, típicos da 
variedade. Não apresentando manchas, 
machucaduras, sujidades, perfurações, 
ferrugem, ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência e 
qualidade.  

KG 1.500 R$3,62 R$5.425,00 

05 

Acerola, apresentando grau de 
maturidade que permita suportar a 
manipulação, transporte e conservação 
em condições adequadas para consumo.  

KG 2.500 R$3,00 R$7.500,00 

06 

Alface, In Natura, 1ª qualidade; Em pé 
- com folhas integras, frescas, sem 
traços de descoloração ou folhas 
amareladas, livres de fungos; 
transportadas em sacos plásticos 
transparentes de primeiro uso. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica. 

PÉ 1.000 R$1,45 R$1.452,50 

07 Banana prata, firme, sem rachaduras, KG 5.000 R$5,22 R$26.087,50 
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manchas escuras e pancadas, isenta de 
deterioração, de produtos químicos que 
acelerem seu amadurecimento, 
substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos a superfície e 
parasitos. Apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar 
a manipulação, transporte e a 
conservação em condições adequadas 
ao consumo.  

08 

Batata doce, não apresentando 
rachaduras ou cortes na casca, livre de 
enfermidades, isenta de partes pútridas. 
Com tamanho uniforme. 

KG 5.000 R$3,76 R$18.812,50 

09 
Cebolinha, verde. Com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas. Cor 
preservada. 

MAÇO 250 R$1,28 R$319,38 

10 
Cenoura, procedente de espécies 
genuínas e sãs, firme e lisa. Casca e cor 
preservadas. 

KG 3.000 R$4,00 R$11.990,00 

11 
Coentro, verde. Com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas. Cor 
preservada. 

MAÇO 250 R$1,46 R$365,00 

12 
Couve folha, manteiga. Com ausência 
de sujidades, parasitos e larvas. Cor e 
rigidez preservadas. 

MAÇO 250 R$1,56 R$390,00 

13 
Espinafre, verde. Com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas. 

MAÇO 250 R$1,25 R$312,50 

14 

Goiaba, grau de maturação médio, 
polpa intacta e firme. Isento de 
substâncias terrosas, sujidades, ou 
corpos estranhos aderidos à superfície. 
Isento de odores e sabores estranhos. 

KG 5.000 R$3,97 R$19.850,00 

15 
Inhame, isento de manchas escuras. 
Polpa íntegra e firme. Cor preservada. 

KG 5.000 R$7,56 R$37.800,00 

16 

Jenipapo, apresentando grau de 
maturidade tal que lhe permita suportar 
a manipulação, transporte e 
conservação em condições adequadas 
para o consumo. 

KG 500 R$5,37 R$26.833,33 

17 Laranja Pêra, sem defeitos ou KG 3.000 R$2,83 R$8.490,00 
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perfurações na casca. Suficientemente 
desenvolvida com aspecto, aroma e 
sabor típico da variedade, uniformidade 
no tamanho e na cor. Isenta de corpos 
estranhos aderidos á a superfície 
externa, parasitos, larvas, umidade 
externa anormal, odores e sabores 
estranhos. 

18 

Limão, casca fina e preservada.  Firme 
e sem lesões, cor e textura preservada. 
Não poderá apresentar manchas pretas e 
bolor. 

KG 1.000 R$3,43 R$3.430,00 

19 
Macaxeira, isento de manchas escuras 
e aspecto envelhecido. Apresentando 
aspecto de colheita recente. 

KG 5.000 R$3,66 R$18.312,50 

20 
Maracujá, grau de maturidade médio. 
Apresentando cor uniforme, com polpa 
firme e intacta.  

KG 5.000 R$6,45 R$32.250,00 

21 

Mamão, semi maduro, inteiro, sem 
machucões, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar 
a manipulação, transporte e a 
conservação em condições adequadas 
ao consumo. Isento de odores e sabores 
estranhos. 

KG 5.000 R$3,39 R$16.937,50 

22 

Manga, sem machucões, apresentando 
grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, transporte e a 
conservação em condições adequadas 
ao consumo.  

KG 3.000 R$3,20 R$9.592,50 

23 
Melancia, inteira e em boa aparência. 
Coloração uniforme. Isenta de 
deterioração e sem machucões.  

KG 10.000 R$3,68 R$36.825,00 

24 
Milho verde, espiga. Novo, aspecto de 
colheita recente. Saco com 50 unidades. 

SACO 160 R$46,00 R$7.360,00 

25 
Pimentão, verde, isento de odores e 
manchas pretas. Grau de maturidade 
médio. 

KG 1.000 R$3,71 R$3.710,00 

26 
Quiabo, verde e novo, aspecto de 
colheita recente. 

KG 500 
R$3,80 R$1.897,50 

27 Repolho, branco, fresco, firme, odor KG 500 R$2,65 R$1.323,75 
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característico.    

28 
Tomate, grau de maturidade médio. 
Intacto, sem machucões.  

KG 3.000 
R$2,87 R$11.490,00 

 
LOTE DESCRIÇÃO U/M QTDE VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 

GRUPO 02 – CEREAIS 

29 

Açúcar cristal, branco, obtida a partir 
do caldo de cana de açúcar. Aspecto 
granuloso fino a médio. Isento de 
matéria terrosa, umidade, parasitas, 
larvas e fragmentos estranhos. 
Apresentando cor, odor e sabor 
característicos. Acondicionado em 
embalagem de polietileno atóxico 
transparente, original do fabricante, de 
1 kg, com identificação dos 
ingredientes, valor nutricional, peso, 
data de fabricação e validade. Fardo 
com 30 kg. 

FD 100 R$88,43 R$8.342,50 

30 

Arroz Branco, agulhinha, 
acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno atóxico, 
contendo 1 kg, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, data 
de fabricação e validade. Isento de 
sujidades, parasitas, larvas e material 
estranho. Validade mínima de 12 
meses, a contar da data de entrega. 
Fardo com 30 kg.  

FD 200 R$148,90 R$29.780,00 

31 

Feijão verde, tipo feijão de corda. 
Cada embalagem deverá apresentar a 
identificação e caracterização do 
produto, data de fabricação e prazo de 
validade. Rotulagem: deverá constar 
identificação do produto e sua origem, 
data do empacotamento e validade.  

KG 1.000 R$7,55 R$7.550,00 

 
32 

Leite de coco, natural, emulsão aquosa 
extraída do endosperma do fruto do 
coqueiro (cocos nucífera) procedente de 

CX 400 R$96,95 R$38.780,00 
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frutos sãos e maduros. Isento de 
substâncias estranhas á sua composição, 
exceto as previstas nas normas técnicas 
especiais da agência nacional de 
vigilância sanitária. Ausência de 
sujidades, parasitos e larvas. 
Embalagem apropriada de 500 ml. 
Caixa com 12 unidades. 

 
LOTE DESCRIÇÃO U/M QTDE VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 

GRUPO 03 – FRIOS 

33 

Ovo Caipira de galinha, médio, isento 
de sujidades, fungos e substâncias 
tóxicas, acondicionada em embalagens 
apropriadas. Caixa com 12 bandejas de 
30 unid cada. Contendo na embalagem 
a identificação do produto, peso, marca, 
prazo de validade, carimbos oficiais e 
selo de inspeção do órgão competente e 
data de embalagem 

CX 250 R$366,36 R$91.590,00 

 
LOTE DESCRIÇÃO U/M QTDE VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 

GRUPO 04 – POLPA DE FRUTAS 

34 

Polpa de fruta Cajá, preparado com 
frutas sãs, limpas e isentas de parasitos, 
cor, cheiro e sabor próprios. 
Acondicionada em embalagem de 1 kg, 
com identificação do produto, prazo de 
validade, marca do fabricante e nº de 
registro no MAPA. Sem adição de 
açúcar, aromatizante, corante e 
conservante. 

KG 250 R$16,70 R$4.175,00 

35 

Polpa de fruta Cajú, preparado com 
frutas sãs, limpas e isentas de parasitos, 
cor, cheiro e sabor próprios. 
Acondicionada em embalagem de 1 kg, 
com identificação do produto, prazo de 
validade, marca do fabricante e nº de 
registro no MAPA. Sem adição de 

KG 150 R$11,67 R$1.750,00 
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açúcar, aromatizante, corante e 
conservante. 

36 

Polpa de fruta Umbu, preparado com 
frutas sãs, limpas e isentas de parasitos, 
cor, cheiro e sabor próprios. 
Acondicionada em embalagem de 1 kg, 
com identificação do produto, prazo de 
validade, marca do fabricante e nº de 
registro no MAPA. Sem adição de 
açúcar, aromatizante, corante e 
conservante. 

KG 150 R$13,93 R$2.090,00 

 
 
LOTE DESCRIÇÃO U/M QTDE VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 

GRUPO 05 - BOLOS DIVERSOS, SALGADOS E DERIVADOS DA MANDIOCA 
*Condições para habilitação:  Necessário possuir Alvará de Licença Sanitária. 

37 

Beiju, de ótima qualidade, íntegro, 
produzido de forma artesanal e que 
utiliza de insumos naturais 
majoritariamente da agricultura 
familiar, sem gordura trans, 
conservantes, corantes e outros 
aditivos. Acondicionado em 
embalagem resistente, com etiqueta 
contendo: ingredientes, data de 
fabricação e validade. Apresentando 
garantia de higiene, cheiro, consistência 
e características organolépticas 
peculiares ao sabor disponibilizado. 
Deve ser preparado no dia da entrega. 
Peso unitário: 200 g 

UNID 10.000 R$3,58 R$35.800,00 

38 

Biscoito sequilho, ótima qualidade, 
íntegro, produzido de forma artesanal 
com uso de insumos naturais, sem 
adição de corantes, conservantes e 
outros aditivos. Acondicionado em 
embalagem com etiqueta contendo: 
ingredientes, data de fabricação e 
validade. 

KG 500 R$62,00 R$31.000,00 

39 Bolo caseiro, Sabores diversos UNID 3.000 R$19,82 R$59.460,00 
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(amendoim, banana, laranja, cenoura, 
milho, macaxeira, massa puba, entre 
outros). De ótima qualidade, íntegro, 
produzido de forma artesanal com uso 
de insumos naturais majoritariamente 
da agricultura familiar, sem gorduras 
trans, conservantes, corantes e outros 
aditivos. Acondicionado em 
embalagem resistente, com etiqueta 
contendo: ingredientes, data de 
fabricação e validade. Apresentando 
garantia de higiene, cheiro, consistência 
e características organolépticas 
peculiares ao sabor disponibilizado. 
Deve ser preparado no dia da entrega. 
Validade mínima: 05 dias da data de 
entrega. Peso unitário: 1 kg* 

40 

Farinha de mandioca, crua, tipo 1, 
subgrupo fina, classe branca, obtido das 
raízes de mandioca sadias, 
devidamente, acondicionada em 
embalagem de polietileno atóxico 
transparente, contendo 1 kg, com 
identificação na embalagem (rótulo) 
dos ingredientes, valor nutricional, 
peso, fornecedor, data de fabricação e 
validade. Isento de sujidades, parasitas, 
larvas e material estranho, não podendo 
apresentar-se úmida, fermentada ou 
rançosa. Validade mínima de 6 meses a 
contar da data da entrega. Fardo com 30 
kg   

FD 50 R$102,27 R$5.113,33 

41 

Macasada, de ótima qualidade, íntegra, 
produzida de forma artesanal e que 
utiliza de insumos naturais 
majoritariamente da agricultura 
familiar, sem gordura trans, 
conservantes, corantes e outros 
aditivos. Acondicionado em 
embalagem resistente, com etiqueta 
contendo: ingredientes, data de 

UNID 5.000 R$4,23 R$21.150,00 
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fabricação e validade. Apresentando 
garantia de higiene, cheiro, consistência 
e características organolépticas 
peculiares ao sabor disponibilizado. 
Deve ser preparado no dia da entrega. 
Peso unitário: 200 gramas. 

42 

Pé de moleque, de ótima qualidade, 
íntegro, produzida de forma artesanal e 
que utiliza de insumos naturais 
majoritariamente da agricultura 
familiar, sem gordura trans, 
conservantes, corantes e outros 
aditivos. Acondicionado em 
embalagem resistente, com etiqueta 
contendo: ingredientes, data de 
fabricação e validade. Apresentando 
garantia de higiene, cheiro, consistência 
e características organolépticas 
peculiares ao sabor disponibilizado. 
Deve ser preparado no dia da entrega. 
Peso unitário: 200 gramas. 

UNID 5.000 R$3,20 R$15.983,33 

43 

Tapioca, de ótima qualidade, íntegro, 
produzida de forma artesanal e que 
utiliza de insumos naturais 
majoritariamente da agricultura 
familiar, sem gordura trans, 
conservantes, corantes e outros 
aditivos. Acondicionado em 
embalagem resistente, com etiqueta 
contendo: ingredientes, data de 
fabricação e validade. Apresentando 
garantia de higiene, cheiro, consistência 
e características organolépticas 
peculiares ao sabor disponibilizado. 
Deve ser preparado no dia da entrega. 
Peso unitário 125g.  

UNID 10.000 R$4,03 R$40.333,33 
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LOTE DESCRIÇÃO U/M QTDE VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

GRUPO 06 - LATICÍNIOS 
*Condições para habilitação:  Necessário possuir Alvará de Licença Sanitária. 

44 

Iogurte, diversos sabores. 
Embalagem original, 
acondicionado em embalagem 
de 900 ml. Apresentar validade 
mínima de 30 dias a partir da 
data de entrega. Conter os dados 
nutricionais no rótulo, com data 
de validade e fabricação. 
Apresentar registro 
sanitário.* 

UNID 1.000 R$3,57 R$3.566,67 

45 

Leite em pó Integral, pó fino, 
uniforme, sem grumos, isento de 
partículas estranhas; Suave, não 
rançoso; Sabor e odor 
semelhante ao leite fluido. 
Obtendo boa diluição. Tendo 
como ingredientes leite integral, 
vitaminas (C, A, e D) . 
Embalagem atóxica, resistente, 
vedada hermeticamente e limpa; 
Com identificação do fabricante, 
prazo de validade, data de 
fabricação, lote e número de 
registro do Ministério da 
Agricultura. Validade mínima 
de 6 meses. Embalagem de 
200g. Fardo com 50 pacotes. 

FD 500 R$325,00 R$162.500,00 

46 

Manteiga de primeira 
qualidade, derivado do leite. 
Emulsão água em óleo 
resultante de uma inversão do 
creme de leite, adicionado de 
sal. Caixa com 24 unidades de 
200g* 

CX 100 R$192,80 R$19.280,00 

47 
Queijo tipo Coalho, de 
primeira qualidade. Embalagem 
original a vácuo, em saco 

KG 200 R$24,00 R$4.800,00 
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plástico transparente, atóxico, 
limpo, não violado, resistente. 
Conter os dados de 
identificação, data da 
fabricação, quantidade do 
produto, validade, informações 
nutricionais, nº de lote, e 
registro no Ministério da 
Agricultura. Quantidade de 1 
kg. Com certificação 
SIF/SIE/SIM. Prazo de 
validade mínimo de 45 dias. 

 
4. DA AMOSTRA: 

4.1. Laudo Técnico dos Produtos Estocáveis: 
4.1.1. Faz-se necessário que a entrega seja realizada no Setor de Alimentação Escolar 

deste município, situado na Rodovia AL 110, km 05 – Penedo/AL, duas embalagens 
de cada produto ofertado, conforme descrito neste Termo de Referência e/ou Edital, 
devidamente identificado com o nome da empresa licitante, constando na 
embalagem todas as informações do produto, tais como: marca, prazo de validade, 
tipo, peso, inspeção, etc, para serem analisadas pela equipe responsável pelo controle 
de qualidade do município, que emitirá Laudo Técnico Circunstanciado atestando ou 
não as condições de consumo de cada produto, documento exigido na fase de 
credenciamento; 

4.1.2. Serão solicitadas amostras dos itens ofertados para verificação do atendimento às 
especificações exigidas e a homologação ocorrerá após a elaboração de parecer 
informando a aceitação dos mesmos; 

4.1.3. As amostras permanecerão em poder do Setor de Alimentação Escolar e serão 
utilizadas pelo mesmo para comparação entre os produtos utilizados na amostra e os 
efetivamente entregues não sendo aceito a entrega de produtos diferentes dos 
analisados e aprovados pela equipe responsável pelo controle de qualidade. 

4.2. Será considerada aprovada as amostras que atenderem aos critérios técnicos constantes 
do item 3. 

5. DOS LOCAIS DE ENTREGA: 
5.1. Os produtos serão entregues de acordo com o CRONOGRAMA de entrega do setor 

de ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, pertencente à Secretaria Municipal de Educação, 
situado ao Complexo Educacional e Esportivo Alcides dos Santos Andrade. 

Contato: Carla Sampaio Franco – Nutricionista  
Telefone: (82) 3551-3033  
End.: Rodovia AL 110, km 05 – Penedo/AL 
Horário: 08:00 as 13:00 



  
 
 

 
 

ESTADO DE ALAGOAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                     
 

24 
 

5.2. A entrega e o descarregamento dos produtos são de responsabilidade do(s) produtor (es) 
vencedor(es). 

5.3. O prazo para entrega dos hortifrutigranjeiros poderá ser dilatado, a critério da 
Administração. 

5.4. A administração reserva-se o direito de realizar alterações nos cronogramas de entrega ou 
nas quantidades por entrega, conforme a demanda, desde que o total não ultrapasse a 
quantidade requerida dos produtos e o fornecedor seja previamente comunicado. 

5.5. Todos os produtos deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ Ministério da Saúde e pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Resolução RDC nº 259/02 e 216/2004 – 
ANVISA). 

 
6. DO PRAZO DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO: 

6.1. O prazo de entrega deverá ser no máximo, 07 (sete) dias corridos, contados da data do 
recebimento da nota de empenho de despesa e ordem de fornecimento, no endereço 
constante deste Termo de Referência. 

6.1.1. A forma oficial de envio da Nota de Empenho de Despesa e Ordem de 
Fornecimento ou Serviço será por meio de endereço eletrônico, cadastrado no 
Contrato firmado; 

6.1.2. Para fins de recebimento e/ou confirmação das Ordens de Fornecimento, ou de 
Serviço, oriundas deste instrumento, serão consideradas, como recebidas pela 
empresa vencedora, as seguintes formas isoladamente: envio por e-mail, mensagem 
eletrônica, através de aplicativo whatsApp e/ou Telegram, ou mensagem de SMS; 
Diário Oficial do Município de Penedo, http://penedo.al.io.org.br/diarioOficial; 

6.1.3. Em caso de alteração do endereço eletrônico, a empresa se responsabiliza 
imediatamente em comunicar ao setor de compras e gerenciamento, através do 
endereço eletrônico compras@penedo.al.gov.br, com o seguinte assunto: Urgente, 
alteração de e-mail da empresa (colocar o nome da empresa); 

6.1.4. Não envio tempestivo, de mudança de e-mail, será de inteira responsabilidade da 
empresa, o que, em caso de descumprimento de prazo ou outras avenças, incorrerá a 
mesma nas penas aplicáveis na legislação; 

6.1.5. Poderá, a critério Município de Penedo, também/ou, publicar as convocações no 
diário Oficial do Município de Penedo, no sitio 
http://penedo.al.io.org.br/diarioOficial.  

6.2. O recebimento do material será efetuado nos seguintes termos: 
6.2.1. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de posterior verificação da 

conformidade dos itens com as especificações constantes deste Termo e com a 
proposta da empresa vencedora; 

6.2.2. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações 
constantes deste Termo, com a proposta da empresa vencedora, e sua consequente 
aceitação, que se dará até 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento provisório. 
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6.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro 
do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo 
no dia do esgotamento do prazo. 

6.4. O produto deverá ser de boa qualidade, sob pena de serem devolvidos pelo Setor de 
Alimentação Escolar ou pelas escolas. 

6.5. Os produtos deverão ser entregues em condições seguras de consumo, apresentando suas 
características organolépticas normais (cor, odor, textura, sabor e aparência), 
RESPEITANDO-SE RIGOROSAMENTE O PRAZO DE ENTREGA 
ESTABELECIDO, sendo improrrogáveis, sob pena de aplicação de sansão. 

6.6. Os produtos deverão ser entregues em recipientes adequados e limpos, devendo ser 
transportados em carros fechados. Mercadorias transportadas em carrocerias abertas que 
foram submetidas à poeira, chuva, sol entre outros serão devolvidas. 

6.7. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser 
inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do prazo total recomendado pelo fabricante. 

6.8. O servidor responsável pela conferência dos produtos solicitará a correção de eventuais 
falhas ou irregularidades que forem verificadas no ato da entrega dos produtos, podendo 
inclusive requerer a substituição por outros, que ocorrerá no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas, contados a partir do não recebimento daqueles que forem 
devolvidos, sendo improrrogáveis, sob pena de aplicação de sansão. 

6.9. Se a qualidade ou características do produto entregue não corresponderem às 
especificações exigidas neste Termo de Referência, o mesmo será devolvido ao 
fornecedor, para substituição no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da 
ciência, na forma explicitada nos subitens 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 e 6.1.5, 
independentemente da aplicação das sanções cabíveis. 

 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, 
Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

7.1.1. Efetuar a execução do serviço, conforme especificações, prazo e local constantes 
no Termo de Referência ou Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota 
fiscal; 

7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 
1990); 

7.1.3. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega do serviço, os motivos que impossibilitem o cumprimento 
do prazo previsto, com a devida comprovação; 

7.1.4. Solicitar do Município, em tempo hábil, quaisquer informações ou esclarecimentos 
que julgar necessário, que possam vir a comprometer a execução do objeto ou 
serviço; 
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7.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato ou ata, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
contratação; 

7.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato; 
7.1.7. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou as supressões que se fizerem no 

objeto, de até 25% (vinte cinco por cento) do seu valor inicial do Contrato/Nota de 
Empenho; 

7.1.8. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
Contratante no prazo de 24 horas, por escrito; 

7.1.9. Prover todos os meios necessários à garantia da entrega ou execução do objeto a 
ser contratado, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer 
natureza; 

7.1.10. Comunicar imediatamente ao Município qualquer alteração ocorrida no endereço, 
conta bancária, telefone, e-mail e outros julgados necessários para o recebimento de 
correspondência; 

7.1.11. Responsabilizar-se pela falta do produto ou serviço, cujo fornecimento ou 
execução seja de sua responsabilidade, e que não poderá ser alegado como motivo 
de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do serviço ou objeto deste 
Termo; 

7.1.12. Indenizar terceiros e/ou Município, mesmo em caso de ausência ou missão de 
fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízo causados, devendo a 
Contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências 
das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 

7.1.13. Arcar com qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência 
do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus 
empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo 
o Município de qualquer solidariedade ou responsáveis. 

7.1.14. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, 
nos termos da Lei. 

 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

8.1.  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
servidor designado pela fiscalização do referido objeto; 

8.2. Conferir se os serviços prestados estão de acordo com base na autorização de empenho;  
8.3. Atestar a entrega, bem como sua nota fiscal/fatura; 
8.4. Efetuar o pagamento do valor constante na nota fiscal/fatura; 
8.5. Notificar sobre eventuais atrasos ou descumprimento de cláusulas previstas neste Termo 

de Referência;  
8.6. Não atestar se houver itens dissonantes das especificações contidas neste Termo de 

Referência; 
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8.7. Aplicar ao fornecedor registrado as sanções administrativas regulamentares e contratuais 
cabíveis.  

 
9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

9.1.  As futuras despesas ocorrerão à conta da dotação orçamentária conforme informação 
fornecida pelo setor contábil desta municipalidade. 

 
10. DA NOTA DE EMPENHO: 

10.1. A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de 
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições 
estabelecidos no art. 64 da Lei nº 8.666/93. 

 
11.  PAGAMENTO: 

11.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data 
do atesto da Nota Fiscal/Fatura, de acordo com as exigências administrativas em vigor; 

11.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 
aquisição, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento 
ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, 
o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando 
qualquer ônus para a Contratante; 

11.3. A Contratada deverá apresentar juntamente com a nota fiscal, a prova de 
regularidade fiscal; 

11.4. Nenhum pagamento será efetuado a Contratada enquanto houver pendência de 
liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual; 

11.5. Nenhum pagamento isentará a empresa contratada das suas responsabilidades e 
obrigações, nem implicará aceitação definitiva do objeto. 

 
12. DO REAJUSTE 

12.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.  
 
13. DO CONTROLE DA EXECUÇÃO: 

13.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a contratação. 
 
14. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

14.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado um representante para 
acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 
regularização de falhas ou defeitos observados. 

14.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 
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de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios e, na ocorrência desta, não implica 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome 
dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 
regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 
autoridade competente para as providências cabíveis. 

 
15. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

15.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 
10.520, de 2002 e do Decreto Municipal vigente a Contratada que: 

15.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência da contratação; 

15.1.2. Pelo atraso injustificado, pela inexecução total ou parcial do objeto; 
15.1.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
15.1.4. Fraudar na execução do contrato; 
15.1.5. Comportar-se de modo inidôneo; 
15.1.6. Cometer fraude fiscal; 
15.1.7. Não mantiver a proposta. 

15.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

15.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 

15.2.2. Multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 
valor da parcela inadimplida, até o limite de 02 (dois) dias; 

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

15.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

15.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo 
prazo de até dois anos; 

15.2.6. Impedimento de licitar e contratar com o Município de Penedo com o consequente 
descredenciamento no Cadastro Municipal pelo prazo de até cinco anos; 

15.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 
causados. 

15.3. Também fica sujeito às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 
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Contratada que: 
15.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 
15.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
15.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados. 
15.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-
se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, 
de 1999. 

15.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

15.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal. 
15.7. As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo de 05 (cinco) 

dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio 
processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas 
judicialmente, a critério da Administração Municipal. 

15.8. Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, quando exigida, 
a Contratada responderá pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, cobrada judicialmente. 

15.9. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a 
depender do grau da infração cometida pela Contratada e dos prejuízos causados à 
Administração Pública Municipal, não impedindo que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato ou cancelamento da Ata. 

 
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

16.1. Quaisquer dúvidas existentes, quanto aos elementos deste Termo de Referência, 
deverá ser consultada através dos responsáveis legais representantes da Administração 
Pública. 
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ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO N.ºXX/2021 
 
 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA  
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 

 
 
Aos xx dias de xxxxxxxxxx do ano de 2021, a Prefeitura Municipal de Penedo/AL, inscrita sob 

o número de CNPJ/MF. xxxxxxxxxxx/xxxx-xx, localizada na Avenida Wanderley, Nº 141, 

Santa Luzia, Penedo/AL, CEP. 57.200-000, neste ato representado pela sua autoridade 

competente, a Senhora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito sob o número de Registro 

Geral (RG) xxxxxxxxxxxxxxx, e sob o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) 

xxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado (nome  do  

grupo  formal  ou  informal  ou  fornecedor  individual),  com  situado  à  

Av.xxxxxxxxxxxxxxxx(município),inscrita CNP nºxxxxxxx (para  grupo  formal),  CPF  sob  nº 

xxxxxxxxxxx (grupos informais e individuais), doravante denominado (a) 

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

8.666/93, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 01/2021  resolvem celebrar 

o presente contrato mediante as cláusulas que seguem: 

01. DO OBJETO 
 

1.1 É objeto desta Chamada Pública  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO 

EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA 

NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, DESTINADO AOS ALUNOS 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES 
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MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE 12 MESES, descritos no quadro previsto na Cláusula 

Quarta, todos de acordo com a Chamada Pública n.º 01/2021, o qual fica fazendo parte 

integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. 

1.2 O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura 

Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato. 

 

02. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
 
2.1  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. 

2.2     Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no   

quadro), de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) 

receberá o valor total de R$ ( ). 

 

Nº PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE PERIOCIDADE 
PREÇO DE AQUISIÇÃO 
UNITÁRIO 
R$ 

TOTAL 
R$ 

       
       
       
       
       
       
       
VALOR TOTAL DO CONTRATO  

 
 
2.3    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. 

2.4 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 
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presente contrato. 
 

03. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 

3.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de XX (xxxx) meses, contatos da data de 
assinatura, prorrogável na forma do caput do art. 57 da Lei nº 8.666/1993 ou até a entrega do 
quantitativo total dos produtos adquiridos, o que ocorrer primeiro. 
 

04. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações 
orçamentárias:  
 
ÓRGÃO: 09.000 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED 
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 09.002 – Fundo Municipal de Educação - FME 
PROJETO ATIVIDADE: 4.115 – Gestão da Alimentação Escolar 
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
FONTE DE RECURSO: 0203 – PNAE 
VALOR R$: 932.201,63 
 
05. ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

 
5.1     A entrega e recebimento do objeto deverão obedecer às especificações contidas no Termo 
de Referência.  
 

 
6.1 O preço contratado é fixo e irreajustável. 
 
6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 
 
6.3. A Contratada é obrigada a aceitar na mesma condição contratual, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessária, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato. 
 
6.3.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 
 
6.4. As supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes contratantes, poderão exceder 
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

06. REAJUSTES E ALTERAÇÕES 
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6.5. É expressamente vedada a subcontratação. 
 
07. DO PAGAMENTO 

 
7.1 O pagamento do fornecimento do objeto deverá obedecer às especificações do Item 13 do 
Termo de Referência.  
 
08. DA FISCALIZAÇÃO 
 
8.1 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. 
 
09. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA 
 
09.1 As obrigações da Contratante e Contratada deverão obedecer às especificações dos Itens 8 
e 9 do Termo de Referência. 
 
09.2 O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11 do 
artigo 45 da Resolução CD/FNDE nº 6/2013 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. 
 
10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
10.1 As Sanções Administrativas estão previstas no Item 15 do Termo de Referência.  
 
11. DA RESCISÃO 
 
11.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da 
Lei nº 8.666/1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das 
sanções aplicáveis. 
 
11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/em outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos 
na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja 
prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 
continuidade do contrato. 
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11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à Contratada 
o direito à prévia e ampla defesa. 
 
11.4. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/1993. 
 
11.5. O Termo de Rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, 
conforme o caso: 
 
11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
 
11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
 
11.5.3. Indenizações e multas; 
 
11.5.3. Independentemente de o fornecedor providenciar a correção das falhas no fornecimento, o 
contratante poderá aplicar ao contratado as penalidades previstas, levando em consideração a 
gravidade do descumprimento das obrigações assumidas. 
 
12. DAS VEDAÇÕES 
 
12.1 É vedado à Contratada: 
 
12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
 
12.1.2. Interromper a execução contratual sob a alegação de inadimplemento por parte da 
Contratante, salvo nos casos previstos em lei. 
 
13. DOS CASOS OMISSOS  
 
13.1. No caso de pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro por parte do contratado, este 
deverá demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo 
preço, indicando fatos imprevisíveis, se não for o caso, indicar fatos previsíveis com 
consequências imprevisíveis, apresentando, dessa forma, documentos comprobatórios dos fatos 
alegados e não se reportar a fatos absolutamente estranhos ao futuro contrato. Na análise da 
solicitação, dentre outros critérios, o contratante adotará, além de ampla pesquisa de preços, 
parecer contábil da solicitante e demonstração de reais impactos sobre a execução do futuro 
termo.  
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13.1.1. Não serão reconhecidos pedidos não fundamentados e desacompanhados de documentos 
que comprovem as alegações/fatos aludidos no pedido.  
 
13.1.2. Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro é procedimento excepcional, não se 
admitindo o seu manejo para corrigir distorções da equação econômico-financeira do contrato 
que sejam decorrentes de preços que o contratado não teria condições de suportar já na época de 
apresentação do seu Projeto de Venda. Solicitações dessa natureza serão prontamente indeferidas.  
 
13.1.3. A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até trinta 
dias. 
 
14. DOS CASOS OMISSOS  

 
14.1 O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº 01/2021, pela Resolução n.º 
06/2020 do FNDE e suas alterações, pela Lei n°11.947/2009 e o dispositivo que a regulamente, 
em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso. 
 
14.2. Os casos omissos serão decididos pela Contratante, segundo as disposições contidas na Lei 
nº 8.666/1993 subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/1990 - Código 
de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 
 
15. DADOS DA CONTRATADA 

 
RAZÃO SOCIAL:  
CNPJ/MF:  
ENDEREÇO:  
TELEFONES:  
E-MAIL:  
DADOS BANCÁRIOS:  

 
 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 03(três) vias 
de igual teor que, que após leitura e avaliada em conformidade, vai assinada pelas partes e 
encaminhada cópia aos demais órgãos participantes. 
 
 
 

 
 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Secretária Municipal de Educação Representante Legal 
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ANEXOS -  III – MODELO DE PLANILHAS 
 
 
 
1.GRUPO FORMAL 
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2. GRUPO INFORMAL 
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3.FORNECEDOR INDIVIDUAL 
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ANEXO -  IV - DECLARAÇÕES 

 
 
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO CONTROLE DO 
ATENDIMENTO DO LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA DOS 
COOPERADOS/ASSOCIADOS (GRUPOS FORMAIS) 
 
 
O(A) (nome  do  Grupo  Formal)  , 
CNPJ nº , DAP jurídica nº com sede 
  , neste ato 
representado(a) por (nome do representante legal de acordo com o Projeto de Venda) 
   , portador (a) da Cédula de 
Identidade  RG  nº ,  CPF  nº  , nos termos do 
Estatuto Social, DECLARA que se responsabilizará pelo controle do limite individual de 
venda de gêneros alimentícios dos Agricultores e Empreendedores de Base Familiar Rural 
que compõem o quadro social desta Entidade, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 
por DAP/ANO CIVIL/ ENTIDADE EXECUTORA referente à sua produção, 
considerando os dispositivos da  Lei nº 11.947/2009 e da  Resolução CD/FNDE nº 06/201 
que regem o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e demais documentos 
normativos, no que couber. 

 
 
 
Local, / /   
 
 
 
 
  
Assinatura 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR PRODUÇÃO 
PRÓPRIA GRUPOS FORMAIS 
 

 

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA (CHAMADA PÚBLICA Nº ) 

Eu, representante da Cooperativa/Associação 
  ,  com CNPJ nº 
  
e DAP Jurídica nº  declaro, para fins de participação no Programa 
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, que os gêneros alimentícios relacionados no 
projeto de venda são oriundos de produção dos cooperados/associados que possuem DAP 
física e compõem esta cooperativa/associação. 
 
Local, / /   
 
 
 
 
  
Assinatura 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR PRODUÇÃO 
PRÓPRIA PARA GRUPOS INFORMAIS OU FORNECEDORES INDIVIDUAIS 
 
 
 
DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA (CHAMADA PÚBLICA Nº ) 

Eu, 
CPF nº  e DAP física nº   , declaro, 
para fins de participação no Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, que os 
gêneros alimentícios relacionados no projeto de venda em meu nome são oriundos de 
produção própria. 

 
Local, / /   
 
 
 
 
  
Assinatura 
 


