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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2018 

PROCESSO Nº 2.111/2018 

 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIXO GUANDU- ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da CPL/PMBG/ES - 

Comissão Permanente de Licitação, instituída através das Portarias nº 023/2013 e 004/2018, no uso 

de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, considerando o 

disposto no Parágrafo 1º do Art. 14 da Lei nº 11.947 de 16/06/2009, na Resolução CD/FNDE 

26/2013 e na Resolução CD/FNDE nº 04/2015, subsidiada pelas demais normas que regem a matéria, 

no que couber, que realizará a CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2018, para Credenciamento de 

Agricultores- Pessoas Físicas Individuais ou Grupos Informais ou Grupos Formais de 

Agricultores- Pessoas Jurídicas, para Aquisições parceladas de Gêneros Alimentícios da 

Agricultura Familiar, que serão destinados à Alimentação Escolar, com recursos do PNAE- 

Programa Nacional de Alimentação Escolar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de 

Educação, através do processo primitivo protocolizado sob o nº 2.111/2018.  

 

SOLICITAÇÃO DO EDITAL: poderá ser retirado pelo site: pmbg.es.gov.br, pelo email: 

pmbglicitar2@hotmail.com, pelo Tel: (27) 3732-8916 e ainda, poderá ser retirado em mídia 

eletrônica, pessoalmente à Sala nº 203 - CPL/PMBG/ES, instalada no Prédio da Sede da Prefeitura 

Municipal de Baixo Guandu-ES, de segunda a sexta-feira, no horário entre 07h00 e 13h00. 

 

ESCLARECIMENTOS: Os interessados poderão solicitar esclarecimentos relativos ao Edital à 

CPL/PMBG/ES no horário de 07h00 às 13h00, de segunda à sexta-feira, pessoalmente, por oficio 

protocolizado ou através do e-mail: pmbglicitar2@hotmail.com, em até 03 (três) dias úteis anteriores 

à data de abertura do credenciamento. 

 

ENTREGA e ABERTURA DOS ENVELOPES: Os envelopes contendo os documentos para 

habilitação e propostas de vendas deverão ser protocolizados no Setor de Protocolo Geral do 

Município, localizado no Prédio da Sede da Prefeitura Municipal, a partir das 08h30 horas do dia 28 

de junho de 2018. Os envelopes contendo os documentos para habilitação e as propostas de vendas 

serão abertos a partir das 09h00 do dia 28 de junho de 2018, à Sala nº 203, localizada no Prédio da 

Sede da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu-ES, lavrando-se a Ata de cada seção realizada. O 

Chamamento estará aberto enquanto houver quantitativos a serem contratados de acordo com a 

planilha inicial da presente contratação. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1 - Credenciamento de Agricultores Familiares Pessoas Físicas- Individuais ou Grupos Informais 

ou Grupos Formais de Pessoas Jurídicas de Agricultores Familiares (Associações ou 

Cooperativas), para fornecimento de Gêneros Alimentícios, que serão destinados à Alimentação 

Escolar, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE, conforme as 

especificações dos Gêneros Alimentícios constantes do Anexo I. 
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1.2 - Os alimentos relacionados na planilha de produtos do projeto de venda, fazem parte do cardápio 

definido pela equipe de Nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação. 

 

2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES nº 01 e 02 
 

2.1 Os Grupos Formais (Pessoas Jurídicas), os Grupos Informais e os Produtores Rurais Individuais 

(Pessoas Físicas) da Agricultura Familiar, interessados em participar deste Chamamento Público, 

deverão protocolizar os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - Envelope nº 01 e a PROPOSTA 

DE PREÇOS (PROJETO DE VENDA) - Envelope nº 2, em envelopes distintos, devidamente 

lacrados, dentro do prazo máximo mencionado no preâmbulo deste Edital e deverão, conter na 

parte externa as seguintes informações: 

 

AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES 

SEMED/BG/ES 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL/PMBG/ES 

CHAMADA PÚBLICA N.º 004/2017 

PROCESSO Nº 2.111/2018 

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar  

PROPONENTE: (Razão Social ou Nome do proponente).             

CNPJ ou CPF nº: (do proponente) 

Endereço: (completo)  

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES 

SEMED/BG/ES 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL/PMBG/ES 

CHAMADA PÚBLICA N.º 004/2017 

PROCESSO Nº 2.111/2018 

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar  

PROPONENTE: (Razão Social ou Nome do proponente).             

CNPJ ou CPF nº: (do proponente) 

Endereço: (completo)  

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS (PROJETO DE VENDA) 
 

3. DAS CONDIÇÕES PARA DE PARTICAÇÃO 

 

3.1. Poderão participar deste Chamamento público os interessados detentores da Declaração de 

Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP – Pessoa Jurídica ou 

Pessoa Física), nos termos da Lei nº 11.947/2009, na Resolução CD/FNDE 26/2013 e na Resolução 

CD/FNDE nº 04/2015, enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF) e que atendam a todas as exigências constantes deste Edital. 
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3.2. Na análise das propostas (PROJETO DE VENDA) serão priorizadas as propostas do 

Município, da Região, do Território Rural, do Estado e do País, nesta ordem de prioridades, 

conforme estabelecido na legislação pertinente.  

 

4. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 01 – Em atendimento ao 

estabelecido no Art. 27 da Resolução CD/FNDE nº 04 de 02/04/2015  
 

4.1 -  PARA GRUPOS FORMAIS (Associações ou Cooperativas),  

 

4.1.1- Os proponentes detentores de DAP Pessoa Jurídica, deverão apresentar no Envelope nº 001 – 

HABILITAÇÃO, os documentos abaixo enumerados, sob pena de Inabilitação: 

 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, no objeto da presente 

contratação, emitido nos últimos 60 (sessenta) dias; 

b) Cópia do Extrato da DAP Pessoa Jurídica para Associações e Cooperativas (Declaração de 

Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF) , emitido nos 

últimos 60 (sessenta) dias, acompanhado de relação de associados e/ou cooperados; 

c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, através de Certidão emitida pela SRF; 

d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, da Sede da proponente; 

e) Prova de Regularidade para com a Fazenda Pública Municipal, da Sede da proponente; 

f) Prova de Regularidade para com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), através da 

apresentação do Certificado de Regularidade-CRF  emitido pela Caixa Econômica Federal; 

g) Prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão (CNDT); 

h) Prova de Regularidade de inexistência de Pedido de Falência ou Concordata através de Certidão 

emitida pelo Tribunal de Justiça da Sede da proponente; 

i) Cópia do Estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade, registrado na Junta Comercial, no 

caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de Associações. Em 

se tratando de empreendimentos familiares, deverá ser apresentada cópia do Contrato Social, 

registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas; 

j) DECLARAÇÃO da proponente Pessoa Jurídica, de que cada agricultor participante, não 

ultrapassará o limite anual de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do inciso II, do Art. 32, da 

Resolução CD/FNDE nº 04/2015 e conforme Anexo V; 

k) DECLARAÇÃO de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 

associados/cooperados relacionados no projeto de venda; 

l) Declaração de que os produtos ofertados são de boa qualidade (anexo II); 

m)  Declaração de atendimento às exigências legais específicas quando for o caso (anexo III). 

n) Para projetos de vendas de produtos de origem animal, apresentar documentação comprobatória de 

Inscrição no Serviço de Inspeção podendo ser Municipal, Estadual ou Federal. 

o) Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios para Alimentação Escolar com assinatura do 

Representante Legal da entidade; 
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4.2 – PARA GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES: 
 

4.2.1 - Os proponentes deverão apresentar no Envelope nº 001 – HABILITAÇÃO – GRUPO 

INFORMAL , os documentos abaixo enumerados, sob pena de Inabilitação: 

 

a) Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (CPF); 

b) Cópia do Extrato da DAP principal (Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF), ou extrato da DAP, de cada Agricultor Familiar 

participante; 

c) Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar ou Empreendedor Familiar 

Rural para Alimentação Escolar com assinatura de todos os agricultores participantes; 

d) Declaração de que os produtos ofertados são de boa qualidade (anexo II); 

e) Declaração de atendimento às exigências legais e regulatórias (anexo III). 

f) Declaração de que os gêneros alimentícios são de produção própria (anexo VI). 

g) Para produtos de Origem Animal, apresentar documentação comprobatória de Inscrição no Serviço 

de Inspeção podendo ser Municipal, Estadual ou Federal. 

 

4.3 - HABILITAÇÃO – FORNECEDORES INDIVIDUAIS – (Produtores Rurais Individuais, 

não Organizados em Grupos) 
 

4.3.1 - Os proponentes deverão apresentar no Envelope nº 001 – HABILITAÇÃO –  

AGRICULTOR FAMILIAR INDIVIDUAL, os documentos abaixo enumerados, sob pena de 

inabilitação: 

 

a) Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (CPF); 

b) Cópia do Extrato da DAP Pessoa Física (Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF), emitida nos últimos 60 (sessenta) dias; 

c) Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar ou Empreendedor Familiar 

Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor participante; 

d) Declaração de que os produtos ofertados são de boa qualidade (anexo II); 

e) Declaração de atendimento às exigências legais e regulatórias (anexo III); 

f) Declaração de que os gêneros alimentícios são de produção própria (anexo VI); 

g) Para produtos de Origem Animal, apresentar documentação comprobatória de Inscrição no Serviço 

de Inspeção podendo ser Municipal, Estadual ou Federal. 

 

 

4.4 - Os documentos expedidos pela Rede Internacional de Computadores – INTERNET, poderão ser 

apresentados na forma impressa em original ou por cópia reprográfica sem autenticação, entretanto, 

poderão estar sujeitos à verificação de sua autenticidade, através de consulta que será realizada pela 

CPL/PMBG/ES-Comissão Permanente de Licitação. 
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4.4.1 – Caso falte ou esteja vencido algum dos documentos exigidos neste Chamamento, a 

CPL/PMBG/ES abrirá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização, podendo ser ampliado esse 

prazo desde que devidamente justificado pelo proponente, nos termos da lei, a fim de homologação 

no caso de proponente vencedor; 

 

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS (PROJETO DE VENDA) - ENVELOPE Nº 02 
 

5.1 No ENVELOPE Nº 02, deverá ser apresentado o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 

Agricultura Familiar, para Alimentação Escolar (Anexo III), devidamente preenchida, devendo 

obedecer ao que se segue: 
 

a) A Proposta deverá ser formulada em 01 (uma) via, contendo a identificação da Entidade, ou 

Agricultor Individual (Pessoa Física), datado e assinado por seu representante legal e, ainda, o nome, 

o CPF e o número da DAP Física de cada Agricultor Familiar fornecedor dos gêneros constantes no 

projeto de venda (Art. 29 da Resolução CD/FNDE nº 04, de 02/04/2015); 

 

b) Discriminação completa dos Gêneros Alimentícios ofertados, conforme especificações e condições 

do Anexo I; 

 

c) O PROJETO DE VENDA deverá ser apresentado com os preços idênticos aos constantes da 

planilha de preços, apurados pela administração e conforme o que determina o Art. 29 da Resolução 

CD/FNDE nº 04/2015; 

 

d) O Projeto de Venda deverá ser confeccionado de forma clara, sem rasuras e entrelinhas, que 

prejudiquem a interpretação da proposta; 

 

e) Nos preços propostos no Projeto de Venda, deverão estar inclusos todos os custos necessários ao 

perfeito cumprimento das obrigações contratadas, tais como custos de fretes, carga, descarga, 

embalagens, tributos, encargos sociais e quaisquer outros custos e despesas necessários ao 

cumprimento da obrigação contratada; 

 

f)- Durante a vigência da contratação os preços propostos são fixos e irreajustáveis, independente de 

questões comerciais, mercadológicas ou concorrenciais. 

 

5.2- Não serão levadas em consideração quaisquer outras vantagens não previstas neste edital. 
 

5.3- Os produtos ofertados deverão atender ao disposto na legislação concernente a comercialização 

de alimentos, estabelecida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e pelas Normas 

e Regulamentações especificas e constantes da legislação; 
 

5.4- Cabe às Associações ou às Cooperativas que firmarem contratos com o Município, a 

responsabilidade pelo controle do atendimento do limite individual de venda nos casos de 

comercialização com grupos formais, nos termos do Parágrafo 1º do Art. 32 da Resolução CD/FNDE 

nº 04/2015. 
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5.5- Cabe ao município a responsabilidade pelo controle do atendimento do limite individual de 

venda nos casos de comercialização com os grupos informais e agricultores individuais. A estas 

também compete o controle do limite total de venda das cooperativas e associações nos casos de 

comercialização com grupos formais, nos termos do parágrafo 2º do Art. 32 da Resolução CD/FNDE 

nº 04/2015. 

 

5.6- Serão priorizados na escolha da melhor oferta os produtos orgânicos e/ou agroecológicos, nos 

termos da Resolução FNDE 04/2015; 
 

5.7- As frutas devem ser fornecidas “in natura” (maduras e entre maduras), selecionadas em 

tamanhos uniformes (médio e grande), consistentes ao toque e isentas de partes amassaduras, para 

consumo imediato ou no máximo em 05 (cinco) dias as mais resistentes; 

 

5.8- As hortaliças e leguminosas selecionadas, com as cores características, de tamanhos uniformes 

(médio a grande), consistentes ao toque e isentas de partes amassadas ou batidas, para consumo 

imediato e em escala no decorrer da semana, máximo de 05 (cinco) dias antes do vencimento; 
 

5.9- Produtos de panificação deverão conter o prazo de validade para consumo na embalagem, 

respeitados os limites legais; 

 

6. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO 
 

6.1- A CPL/PMBG/ES - Comissão Permanente de Licitação, fará a abertura dos envelopes 

protocolizados no tempo previsto e de acordo com o estabelecido neste edital, avaliando a 

documentação apresentada e a proposta de preços (projeto de venda); 

 

6.1.1- Poderão ser realizadas várias seções para avaliação de documentos e projetos de vendas à 

medida que forem chegando propostas durante o período que o chamamento ficar aberto ou até que 

se alcance a contratação da totalidade dos quantitativos de cada item. 
 

7- DOS PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 

7.1- Na análise das propostas e na aquisição, deverão ser priorizadas as propostas de grupos do 

município. Em não se obtendo as quantidades necessárias, estas poderão ser complementadas com 

propostas de grupos da região, do território rural, do Estado e do País, nesta ordem de prioridade, nos 

termos do Art. 25 da Resolução CD/FNDE nº 04/2015. 

 

7.1.1- Em cada Grupo serão observados a seguinte ordem de prioridades para a seleção:  

 

a)- Assentamentos de Reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades 

quilombolas, não havendo prioridades entre eles; 

 

b)- os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, segundo 

a Lei Federal nº 10.831/2003; 

 



 

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

SEMED/BAIXO GUANDU/ES – CHAMADA PÚBLICA nº 004/2018                                                         Página 7 

 

c)- Os grupos formais (organizações produtivas detentoras de Declaração de Aptidão ao PRONAF- 

DAP Jurídica) sobre os grupos informais (agricultores familiares, detentores de declaração de aptidão 

ao PRONAF- DAP Pessoa Física, organizados em grupos) e estes sobre os fornecedores individuais 

(detentores de DAP Pessoa Física); 

 

7.1.2- Caso não se 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 acima; 

 

7.1.3- 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; 

 

7.1.4- 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 

finalísticas; 

 

7.2- Não serão recebidas em hipótese alguma documentações e propostas fora do prazo estabelecido 

no preâmbulo deste Edital. 

 

7.3- Na definição dos preços para a aquisição dos gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e dos 

Empreendedores Familiares Rurais, a CPL/PMBG/ES considerará os preços referenciais contidos no 

processo administrativo e pesquisados em âmbito local ou regional. 

 

7.4- No caso de existência de mais de um Grupo Formal participante do processo de aquisição para a 

alimentação escolar, será dada prioridade para o proponente do âmbito do Município, desde que os 

preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado local, resguardadas as condições previstas nos 

§§ 1º e 2º, do artigo 14, da Lei nº 11.947/2009. 

 

7.5- Os preços de aquisição dos produtos será o descrito na planilha de quantitativos e preços 

elaborada pela administração Municipal, conforme constante deste edital e projeto de venda assinado 

pelo proponente.  

 

7.6- Em hipótese alguma poderá haver preços vencedores acima dos praticados no mercado local e 

especificados na planilha elaborada pela administração e proposto no projeto de venda; 

 

7.7- O preço de aquisição será o preço médio pesquisado por, no mínimo, três mercados em âmbito 

local, priorizando os preços da feira do produtor da Agricultura Familiar, quando houver, de acordo 

com o art. 29, §1° da Resolução FNDE nº 26/2013. 6.4.2.1.  

 

7.7.1- Na impossibilidade da pesquisa ser realizada em âmbito local, deverá ser realizada ou 

complementada em âmbito territorial, estadual ou nacional, nessa ordem, consoante o estabelecido no 

art. 29, §2° da Resolução FNDE nº 26/2013.  
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7.7.2- Na impossibilidade de realização de pesquisa de preços de produtos agroecológicos ou 

orgânicos, poder-se-á acrescer os preços desses produtos em até 30% (trinta por cento) em relação 

aos preços estabelecidos para produtos convencionais, conforme Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 

2011, e de acordo com o disposto no §4° do art. 29 da Resolução FNDE nº 26/2013.  
 

7.8- Os preços de aquisição estão definidos pela PMBG/ES e serão os preços pagos ao agricultor 

familiar, empreendedor familiar rural e/ou suas organizações pela venda do gênero alimentício, e 

constam nesta Chamada Pública, dispostos no Anexo II, de acordo com o art. 29, §3° da Resolução 

FNDE nº 26/2013. 

 

 

8. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

8.1- Caberão recursos tanto na fase inicial na forma de “impugnação do edital” ou nas fases 

seguintes, na forma de “recursos administrativos”;  

 

8.1.1- Em todos os casos deverão ser protocolizados e direcionados ao Presidente da CPL/PMBG/ES 

ou autoridade superior, conforme o caso, nos termos da lei federal nº 8.666/1993; 

 

8.2- O prazo máximo para impugnar o edital é de 03 (três) dias úteis antes da sua abertura; 

 

8.3- Caberá ao Presidente da CPL decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

 

8.4- Declarados os vencedores habilitados, qualquer participante poderá manifestar, imediata e 

motivadamente, a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias corridos 

para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais participantes, desde logo, intimadas a 

apresentar contra- razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, mediante solicitação oficial. 

 

8.5- A falta de manifestação imediata e motivada do participante quanto ao resultado do certame, 

importará preclusão do direito de recurso.  

 

8.5.1- Os recursos imotivados ou insubsistentes não serão recebidos. 

 

8.6- Acolhida a impugnação contra o ato convocatório (edital), será definida e publicada uma nova 

data para a realização da Chamada Pública; 

 

8.7- Qualquer modificação no edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em que se 

deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas; 
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9. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS 

 

9.1- As amostras dos produtos que serão fornecidos pela Contratada, deverão ser apresentadas na 

SEMAE – Setor Municipal de Alimentação Escolar, órgão da Secretaria Municipal da Educação, ou 

em outro local determinado pela Administração, em até 48 (quarenta e oito) horas, após o resultado 

final do julgamento desta licitação, no horário de expediente, as quais serão submetidas aos testes 

necessários, avaliação e aprovação de parte do (s) Nutricionista (s) ou dos Responsáveis pela 

Alimentação Escolar no Município. 

 

9.2- As amostras deverão ser identificadas com o nome do fornecedor (grupo formal, grupo informal 

ou produtor individual) e a especificação do produto. 

 

9.3- A não apresentação da(s) amostra(s) ou a apresentação em desacordo com as exigências deste 

edital implicará na automática desclassificação do item e/ou da proposta e consequentemente o 

distrato. 

 

10. DOS LOCAIS DE ENTREGA E DA PERIODICIDADE 

 

10.1- Os produtos deverão ser entregues nas quantidades estabelecidas no cronograma de entrega 

semanal/quinzenal/mensal emitido pela SEMAE/SEMED/BG/ES, através do Gestor do Contrato, no 

endereço da SEMAE ou das escolas contempladas. 

 

10.2- A cada entrega dos Gêneros alimentícios da Agricultura Familiar deverá ser emitido recibo de 

entrega pela SEMAE/SEMED/BG/ES e aceite da Nota Fiscal para futuro pagamento ao Contratado; 

 

11. DO PERÍODO DE VIGÊNCIA 

 

11.1 O prazo de vigência da presente contratação, de gêneros alimentícios da agricultura familiar 

para a alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, será até 31/12/2018, a contar da 

assinatura do contrato.  

 

11.1.1- Anualmente, de acordo com a Legislação Federal específica, a Municipalidade deverá 

realizar um novo Chamamento Público; 

 

12. DOS PREÇOS A SEREM PAGOS 

 

12.1- Os preços de referência estão precedidos de pesquisa de preços junto ao mercado varejista e de 

atacado no âmbito local ou regional.  

 

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

13.1 As despesas decorrentes deste certame correrão por conta do orçamento de 2018, nas seguintes 

dotações orçamentárias: 
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080 - Secretaria Municipal de Educação 

0801- Departamento de Ensino 

0801.1230600212.080- Manutenção da Merenda Escolar- Ensino Fundamental 

33903000000 – Material de Consumo (14) 

FONTE DE RECURSOS: 11070001 – Merenda Escolar PNAEN- EJA 

 

0801.1230600212.080- Manutenção da Merenda Escolar- Ensino Fundamental 

33903000000 – Material de Consumo (14) 

FONTE DE RECURSOS: 11070003 – Merenda Escolar PNAEN- Fundamental 

 

080 - Secretaria Municipal de Educação 

0801- Departamento de Ensino 

0801.1230600212.079- Manutenção da Merenda Escolar da Pré-Escola e Creches 

33903000000 – Material de Consumo (13) 

FONTE DE RECURSOS: 11070002 – Merenda Escolar PNAEN – Infantil 

14. DO PAGAMENTO 

 

14.1 Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias depois de verificada a efetiva entrega dos 

produtos e mediante aceite da Nota Fiscal correspondente, pelo Setor de Alimentação Escolar do 

Município (SEMAE), devidamente atestada pelo Gestor do contrato e pela responsável pela 

Alimentação Escolar, que será enviada para liquidação e contabilização. 

 

14.2  Incumbirá à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser 

revisto e aprovado pela Contratante; 

 

14.2.1- As Notas fiscais que contiverem erros formais serão devolvidas à Contratada para correção e 

nova apresentação, sem o que não poderá ser paga; 

 

14.3 A liquidação da despesa obedecerá rigorosamente o estabelecido na lei 4.320/1964, assim como 

na Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); 

 

14.4 Durante todo o período de validade Contratual o Contratado deverá manter em dia a sua 

Habilitação fiscal; 

 

14.5 Os gêneros alimentícios elencados na planilha inicial poderão ser substituídos quando ocorrer a 

necessidade, desde que os produtos substituídos constem da mesma Chamada Pública e sejam 

correlatos nutricional e que a substituição seja atestada pelo Responsável Técnico, que poderá contar 

com o Respaldo da Comissão de Alimentação Escolar , lavrando- se em aditivo contratual a referida 

alteração, quando houver acréscimos de quantitativos e preços unitários e globais; 
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15. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

15.1 Serão consideradas as propostas classificadas, que preencham as condições fixadas nesta 

Chamada. 

 

15.2 Cada grupo de fornecedores deverá obrigatoriamente, ofertar sua quantidade de alimentos, com 

preço unitário, observando as condições fixadas nesta Chamada Pública. 

 

15.3 A CPL/PMBG/ES classificará as propostas, por item, quantidades e limites de contratação por 

proponente e desde que de acordo com as exigências contidas no edital, quanto a sua forma. 

 

15.4 A classificação, levará em conta os âmbitos local, regional, territorial, estadual ou nacional. 

 

15.5 Em não se obtendo as quantidades necessárias estas poderão ser complementadas com propostas 

de grupos da região, do território rural, do estado e nacional.  

 

15.5.1-Em todos os casos serão priorizadas as propostas de assentamentos da Reforma Agrária, 

das comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas, nos termos do Art. 25 da 

Resolução CD/FNDE nº 04/2015; 

 

15.6 Caso o PROPONENTE tenha apenas parte de seu projeto de venda classificado, a ponto de 

inviabilizar financeiramente, o Proponente poderá desistir da proposta no momento do julgamento. 

 

15.7 Os preços dos gêneros alimentícios contratados não serão reajustados durante a contratação. 

 

16. DA CONTRATAÇÃO 

 

16.1 Uma vez declarado o(s) vencedor (es) pela CPL/PMBG/ES - Comissão Permanente de 

Licitação, o (s) proponente(s) deverá (ão) assinar o Contrato (Anexo IV), no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis após a homologação da Chamada Pública, sob pena de punição por descumprimento de 

obrigação contida no edital, nos termos da Lei nº 8.666/1993. 

 

17. DAS RESPONSABILIDADES DOS FORNCECEDORES 

 

17.1 Os fornecedores que aderirem a este processo declaram que atendem a todas as exigências legais 

e regulatórias a execução do seu objeto e que possuem autorização legal para fazer a proposta, 

sujeitando-se, em caso de declaração falsa, à pena de suspensão temporária de participação em 

licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, bem como às penalidades da 

legislação civil e penal aplicáveis. 

 

17.2 O CONTRATADO se compromete a fornecer os Gêneros Alimentícios conforme o disposto no 

Projeto de Venda (Anexo I), o padrão de identidade e da qualidade estabelecida na legislação vigente 

e as especificações técnicas elaboradas pelos responsáveis pela alimentação escolar.  

 



 

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

SEMED/BAIXO GUANDU/ES – CHAMADA PÚBLICA nº 004/2018                                                         Página 12 

 

17.2.1- O produto que não corresponder às exigências desta Chamada Pública será devolvido, 

ficando o fornecedor obrigado a substituir o produto diretamente na Unidade Escolar, no prazo 

máximo de 12 (doze) horas, após a notificação do Gestor;  

 

17.3- O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios nos preços estabelecidos neste 

chamamento público, durante o período de vigência do contrato. 

 

17.4- O fornecedor se compromete a entregar os gêneros alimentícios diretamente na SEMAE, de 

acordo com o cronograma e requisições fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação, ou 

diretamente nas Escolas Municipais se estas estiverem mais próximas aos locais de produção. 

 

17.5 Fica reservado ao CAE Conselho Municipal de Alimentação Escolar, ao Gestor do Contrato, 

aos Nutricionistas Responsáveis pela Alimentação Escolar e outros órgãos interessados da 

PMBG/ES, o direito de visitar os locais de produção dos gêneros alimentícios adquiridos através 

desta contratação, sempre que julgar necessário, a fim de verificar as condições e se a forma de 

produção atende as normas advindas do Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, 

Ministério do Trabalho, Secretaria Estadual de Agricultura, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola ou e do Meio Ambiente;  

 

17.6 Em caso de avaliações dos produtos, serão tomadas as condicionantes contidas no Manual para 

aplicação dos testes de aceitabilidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, 

contidos na RESOLUÇÃO CD/FNDE nº 26/2013; 

 

17.7 Para aplicação dos testes de aceitabilidade nas amostras, a equipe sensorial será constituída por 

Nutricionistas da SEMED/PMBG/ES;  

 

17.7-1- As amostras deverão corresponder ao mesmo produto especificado em planilha de 

contratação. 

 

17.8 Em caso de avaliações dos produtos, serão definidas e avaliadas da seguinte forma as amostras: 

Quanto a Dureza, Coesividade, Adesividade, Fraturabilidade e Mastigabilidade; 

 

17.9- A periodicidade de entrega a princípio será semanal, podendo sofrer alterações de acordo com o 

plano de trabalho elaborado entre o fornecer e a Municipalidade, levando- se sempre em conta as 

questões de sazonalidade de algumas culturas. 

 

17.10- A Municipalidade a fim de fomentar a Agricultura Familiar, poderá firmar parcerias com os 

Agricultores familiares contratados a fim de facilitar desde a produção, assim como a 

comercialização e entrega; 

 

18. DAS PENALIDADES 

 

18.1 Poderão ser aplicadas a Contratada, em caso de descumprimento a alguma das condições e 

exigências estipuladas neste edital, as seguintes penalidades, dentre outras: 
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18.1.1 Advertência: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais 

tenham concorrido, e desde que ao caso não se aplique as demais penalidades. 

 

18.1.2 Pela recusa injustificada em entregar o produto, o distrato; 

 

18.1.3 O atraso, superior a 05 (cinco) dias caracteriza inexecução total, acarretando a suspensão 

temporária de participar de novas licitações e impedimento de contratar com esta Administração num 

prazo de até dois anos. 

 

18.2 Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, 

na ocorrência de quaisquer das situações sujeitas às penalidades previstas neste edital. 

 

18.3 O Contratado não poderá solicitar o seu descredenciamento com o contrato em vigor; 

 

18.4- A Lei Federal nº 8.666/1993 será avocada sempre que for para suprir lacunas no que se refere à 

presente contratação, principalmente o seu Capítulo III- que trata “Dos Contratos”; 

 

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

19.1 A apresentação da proposta pelo PROPONENTE implica aceitação deste edital, bem como das 

normas legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao 

cumprimento de todas as disposições contidas nesta licitação. 

 

19.2 Os documentos apresentados na forma de cópias reprográficas deverão estar autenticados, 

podendo inclusive serem autenticados pela Comissão Permanente de Licitação em até 48 (quarenta e 

oito) horas antes do certame. 

 

19.3 Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, "caput" e parágrafo 1º. da Lei 

nº. 8.666/1993, estão impedidos de participar deste Chamamento Público, por determinação do 

Artigo 9º., inciso III, da Lei nº. 8.666/1993 entre outras legislações específicas. 

 

19.4 Todos os documentos (planilhas, documentos específicos e certidões) na medida do possível, 

deverão ser apresentados, em folhas de papel no tamanho “A4”, para facilitar o arquivamento 

processual. 

 

19.5 Os envelopes que não forem abertos, contendo a documentação dos licitantes ficarão em posse 

da Comissão de licitações, à disposição dos mesmas, pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos após a 

conclusão da licitação e ao término deste prazo os mesmos poderão destruídos. 

 

19.6 O processo de contratação, contendo todas as suas partes, encontra-se à disposição dos 

interessados na Sala nº 203 – CPL/PMBG/ES, localizada no Prédio Administrativo Municipal, à Rua 

Francisco Ferreira, n° 40, Centro, no horário de 07h às 13h ou informações podem ser obtidas pelo e-

mail: pmbglicitar2@hotmail.com, ou pelo telefone da CPL/PMBG/ES (27) 3732-8916. 
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20. DOS ANEXOS 

 

20.1. Anexo I – Descrição/Especificação dos Produtos; 

20.2 Anexo II – Declaração de Boa Qualidade e Local de entrega dos produtos; 

20.3 Anexo III - Modelo da Proposta Comercial (Projeto de Venda); 

20.4 Anexo IV – Planilha de Proposta de Preços; 

20.5 Anexo V – Minuta do Contrato. 

20.6  Anexo VI – Declarações 

 

21. FORO 

 

21.1 O Foro da presente CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2018 é o da Comarca de Baixo Guandu-ES, 

para conhecer e julgar quaisquer questões dela decorrentes; 

 

 

BAIXO GUANDU/ES, 30 de maio de 2018. 

 
 

SANDRO MÁRCIO ZAMBONI 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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SEMED-BG/ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.111/2018                                             

CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2018 
 

 

ANEXO I  
 

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES 
Item 

 
Quant. 

 

Unid. 

 

Especificação dos Gêneros Alimentícios 

01 1.000 Kg Abóbora moranga, madura, tenra, firme, limpa, tamanho médio de formato uniforme, 

livre de rachaduras. 
02 2.000 Kg Aipim Branco- Apresentação In Natura. Peso da unidade: Aproximadamente 200g. 

Grau de Evolução: Bem desenvolvida. Qualidade: de Primeira Qualidade. 

Características físicas: Tamanho, coloração uniforme, firme e Intacto. Higiênico 

Sanitárias: Livre de sujidades, parasitas e larvas. Danificação: Sem danos físicos 

oriundos do manuseio e transporte. Legislação Conforme Resolução RDC 272 de 

22/05/2005 da Anvisa e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato 

da entrega. Unidade de fornecimento: Quilograma 
03 2.000 Un. Alface – com folhas lisas e firmes, viçosas e de cor verde brilhante de tamanho 

uniforme e típico da variedade. Livre de sujidades 
04 4.000 Kg Banana Prata, casca amarela, não completamente madura, sem pontos pretos ou 

amolecidos, isenta de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos oriundos do 

manuseio e transporte, legislação conforme resolução RDC 272 de 22/05/2005 da 

ANVISA e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

Unidade de fornecimento: Quilograma 
05 4.000 Kg Banana da Terra, casca amarela, não completamente madura, sem pontos pretos ou 

amolecidos, isenta de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos oriundos do 

manuseio e transporte, legislação conforme resolução RDC 272 de 22/05/2005 da 

ANVISA e suas alterações posteriores 
06 2.500 Kg Biscoito caseiro Doce, tipo maisena, polvilho ou casadinho, fornecido em embalagens 

de papelão de até 05 kg. Devendo apresentar na embalagem o peso líquido, as 

informações nutricionais, data de fabricação e o prazo de validade, com timbre do 

fabricante. Prazo de validade na embalagem máximo de 15 dias da fabricação.  
07 2.000 Kg Biscoito caseiro, tipo rosquinha salgada, fornecido em embalagens de papelão de até 05 

kg. Devendo apresentar na embalagem o peso líquido, as informações nutricionais, data 

de fabricação e o prazo de validade, com timbre do fabricante. Prazo de validade na 

embalagem máximo de 15 dias da fabricação.  
08 60 Kg Bolo de Banana- embalado em sacola plástica resistente, devendo apresentar na 

embalagem o peso líquido. As informações nutricionais, data de fabricação e prazo de 

validade. 
09 750 Kg Cenoura, variedade Brasília. Apresentação In Natura. Peso da unidade: 

Aproximadamente 200g. Grau de Evolução: Bem desenvolvida. Qualidade: de 

Primeira Qualidade. Características físicas: Tamanho, coloração uniforme, firme e 

Intacto. Higiênico Sanitárias: Livre de sujidades, parasitas e larvas. Danificação: Sem 

danos físicos oriundos do manuseio e transporte. Legislação Conforme Resolução RDC 

272 de 22/05/2005 da Anvisa e suas alterações posteriores. Produto sujeito a 

verificação no ato da entrega. Unidade de fornecimento: Quilograma. 
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10 500 Kg Farinha de Mandioca- Tipo 01, Classe: Branca, Unid. de Fornec. Pac. c/ 01 KG, 

Características: Isentas de matéria terrosa e parasitas, não poderá estar úmida, 

fermentada ou rançosa, produto próprio para consumo humano dentro do prazo de 

validade. 
11 1.300 Kg Feijão- Variedade: Carioca, em sacos plásticos transparentes, isento de sujidades, não 

violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação procedência, informações nutricionais, número 

de lote, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 

(seis) meses a partir da data de entrega. Embalagem de 01 (um) Kg. 
12 1.800 Kg Feijão- Variedade: Preto, em sacos plásticos transparentes, isento de sujidades, não 

violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação procedência, informações nutricionais, número 

de lote, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 

(seis) meses a partir da data de entrega. Embalagem de 01 (um) Kg. 
13 2.000 Kg Fubá- Farinha de Milho flocada pré-cozida. Fabricada à partir de matéria prima sã e 

limpa. Isenta de matéria terrosa, parasitas e larvas. Não pode estar úmida, fermentada 

ou rançosa. Cor amarela, odor e sabor próprios, com prazo de validade de no mínimo 

06 (seis) meses em pacotes de 01 Kg. 
14 600 Kg Inhame- apresentação: Tipo dedo, in natura; Tamanho e Coloração uniformes, 

consumo imediato e em escala, no decorrer da semana no máximo 07 (sete) dias antes 

do vencimento. Produto selecionado consistente ao toque e isento de partes amassadas 

ou batidas. Danificação: sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte; 

legislação: conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações 

posteriores; verificação: produto sujeito a verificação no ato da entrega; unidade de 

fornecimento: Quilograma. 
15 4.000 Dz Ovos de galinha caipira- casca áspera e fosca, não apresentando rachaduras e sujidades, 

com identificação do Registro Sanitário e prazo de validade. 
16 60 kg Pão Caseiro Tradicional- embalado em sacolas plásticas resistentes, devendo apresentar 

na embalagem o peso líquido, as informações nutricionais, data de fabricação e o prazo 

de validade. 
17 60 kg Pão Caseiro Sabor Batata- embalado em sacolas plásticas resistentes, devendo 

apresentar na embalagem o peso líquido, as informações nutricionais, data de 

fabricação e o prazo de validade. 
18 60 kg Pão Caseiro Integral- embalado em sacolas plásticas resistentes, devendo apresentar na 

embalagem o peso líquido, as informações nutricionais, data de fabricação e o prazo de 

validade. 
19 14.000 Kg Polpa de Acerola, altamente concentrada, congelada, , embalada em pacotes de 01 Kg, 

500gr ou 1kg, produzida com mangas de 1ª qualidade, sem sinais de amassaduras ou 

machucados. Prazo de validade na embalagem: mínima de 30 dias. Este produto deverá 

ser entregue quinzenalmente nas escolas. Unidade: Quilograma. 
20 14.000 Kg Polpa de Goiaba, altamente concentrada, congelada, embalada em pacotes de 01 Kg, 

500gr ou 1kg, produzida com frutas de 1ª qualidade, sem sinais de amassaduras ou 

machucados. Prazo de validade na embalagem: mínima de 30 dias. Este produto deverá 

ser entregue quinzenalmente nas escolas. Unidade: Quilograma. 
21 15.000 Kg Polpa de Abacaxi, altamente concentrada, congelada, embalada em pacotes de 01 Kg, 

500gr ou 1kg, produzida com frutas de 1ª qualidade, sem sinais de amassaduras ou 

machucados. Prazo de validade na embalagem mínima de 30 dias. Este produto deverá 

ser entregue quinzenalmente nas escolas. Unidade: Quilograma. 



 

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

SEMED/BAIXO GUANDU/ES – CHAMADA PÚBLICA nº 004/2018                                                         Página 17 

 

22 12.000 Kg Polpa de Manga altamente concentrada, congelada, , embalada em pacotes de 01 Kg, 

500gr, 1kg, produzida com mangas de 1ª qualidade, sem sinais de amassaduras ou 

machucados. Espécies: Adam, Espada ou Rosa. Prazo de validade na embalagem: 

mínima de 30 dias. Este produto deverá ser entregue quinzenalmente nas escolas. 

Unidade: Quilograma. 
23 1.000 Kg Repolho, branco, tamanho médio, folhas novas, sem sujidades, perfurações ou partes 

amolecidas. Fornecido inteiro. Unidade: Quilograma. conforme resolução RDC 272 de 

22/05/2005 da ANVISA e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no 

ato da entrega. Unidade de fornecimento: Quilograma. 
24 5.000 Kg Tomate Variedade: Longa Vida. Cor Vermelha. Apresentação: In Natura. 

Acondicionamento: A granel. Grau de Evolução: Bem desenvolvida. Qualidade: de 1ª 

qualidade. Características Físicas: Tamanho, coloração uniforme, firme e intacto. 

Higiênico Sanitárias: livre de sujidades, parasitas e larvas. Danificação: sem danos 

físicos oriundos do manuseio e transporte. Legislação: conforme resolução RDC 272 

de 22/05/2005 da ANVISA e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação 

no ato da entrega. Unidade de fornecimento: Quilograma.  
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SEMED-BG/ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.111/2018                                             

CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2018 

 
  

- ANEXO II – 
 

  

MODELO: DECLARAÇÃO DE QUALIDADE DOS PRODUTOS E DE CUMPRIMENTO DE 

ENTREGA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  NOS LOCAIS DETERMINADOS 
 

 

 

 

 

Declaramos para os devidos fins que os produtos ofertados são de boa qualidade e que cumpriremos 

todas as determinações quanto a forma de entrega dos produtos, cumprindo os cronogramas 

estabelecidos e de acordo com as quantidades solicitadas segundo as requisições emitidas pela 

Secretaria Municipal de Educação, através da SEMAE.  

 

 

Baixo Guandu-ES, 28 de junho de 2018. 

 

REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE  

CNPJ Nº 

Nome, CPF e RG do Representante 

 

 

Ou 

 

 

 

PRODUTOR RURAL INDIVIDUAL 

Nome: 

CPF e RG  
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SEMED-BG/ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.111/2018                                             

CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2018 

 
ANEXO III 

MODELO GRUPO FORMAL OU INFORMAL  

Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE  

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2018 

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

A – Grupo Formal (Nome da Associação ou Cooperativa) 

1. Nome do Proponente 

 

2. CNPJ 

 

3. Endereço 

 

4. Município 5. CEP 

6. Nome do Representante Legal 

 

7. CPF 8. DDD/Fone 

9. Banco 

 

10. Nº da Agência 11. Nº da conta 

corrente 
12- Nº DAP PJ: 13- Nº DE ASSOCIADOS: Nº DE ASSOCIADOS 

COM DAP PF 

B – Grupo Informal  
1. Nome do Proponente 

 

2.CPF 

3. Endereço 

 

4. Município 

6. Nome do Representante Legal 

 

7. CPF 8. DDD/Fone 

9. Banco 

 

10. Nº da Agência 11. Nº da conta corrente 

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR (Grupo Formal e Informal) 
 1. Nome 2. CPF 3. DAP 4. Nº do Banco e 

da Agência 

5. Nº da Conta 

Corrente 

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

09      

10      

II IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 

1.Nome da Entidade:   

                                                

2. CNPJ 3. Município 

4. Endereço 5. DDD/Fone 

6. Nome do Representante e email 

 

7. CPF  
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III – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS 

 1. Nome do Agricultor Familiar 2. Produto 3. Unidade 4. Quantidade 5. Preço/Unid 6. Valor Total 

01       

       

       

      

    TOTAL AGRIC  

02       

      

      

      

    TOTAL AGRIC  

03       

      

      

      

    TOTAL AGRIC  

04       

      

      

      

    TOTAL AGRIC  

 TOTAL DO PROJETO      

IV – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO 

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

01      

02      

03      

04      

05      

06      

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

 Baixo Guandu-ES, 11/07/2017  

_______________________________________ 

Assinatura do Representante do Grupo Formal 

Fone/E-mail: 

CPF: 
  

    
 Baixo Guandu-ES, 11/07/2017 Agricultores - Assinaturas  

    

    

    

 

Baixo Guandu-ES, 28 de junho de 2018. 

 
REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE  

CNPJ Nº 

Nome, CPF e RG do Representante 

Ou se 

PRODUTOR RURAL INDIVIDUAL 

Nome: 

CPF e RG  
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SEMED-BG/ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.111/2018                                             

CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2018 

 
ANEXO III 

MODELO FORNECEDOR INDIVIDUAL  

Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE  

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2018 

I – IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL  

FORNECEDOR INDIVIDUAL 

1. Nome do Proponente 

 

2. CPF 

 

3. Endereço 

 

4. Município 5. CEP 

6. Nome do Representante Legal 

 

7. CPF 8. DDD/Fone 

9. Banco 

 

10. Nº da Agência 11. Nº da conta 

corrente: 
12- Nº DAP PF: 
 

13: EMAIL: SITE: 

II – RELAÇÃO DE PRODUTOS QUE IRÁ FORNECER 

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

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

09      

10      

11      

12      

13      

14      

 TOTAL DO PROJETO     

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

 

Baixo Guandu-ES, 28 de junho de 2018. 

 

PRODUTOR RURAL INDIVIDUAL 

Nome: 

CPF e RG  
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ANEXO IV  

 

SEMED-BG/ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.111/2018                                             

CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2018 
 

PLANILHA DE PREÇOS - PROJETO DE VENDA 
Item 

 
Quant. 

 

Unid. 

 

Especificação dos Gêneros Alimentícios Vr. Unitário 

 
Total 

01 1.000 Kg Abóbora moranga, madura, tenra, firme, limpa, tamanho médio de formato 

uniforme, livre de rachaduras. 

1,30 1.300,00 

02 2.000 Kg Aipim Branco- Apresentação In Natura. Peso da unidade: 

Aproximadamente 200g. Grau de Evolução: Bem desenvolvida. 

Qualidade: de Primeira Qualidade. Características físicas: Tamanho, 

coloração uniforme, firme e Intacto. Higiênico Sanitárias: Livre de 

sujidades, parasitas e larvas. Danificação: Sem danos físicos oriundos do 

manuseio e transporte. Legislação Conforme Resolução RDC 272 de 

22/05/2005 da Anvisa e suas alterações posteriores. Produto sujeito a 

verificação no ato da entrega. Unidade de fornecimento: Quilograma 

1,59 3.180,00 

03 2.000 Un. Alface – com folhas lisas e firmes, viçosas e de cor verde brilhante de 

tamanho uniforme e típico da variedade. Livre de sujidades 

0,85 1.700,00 

04 4.000 Kg Banana Prata, casca amarela, não completamente madura, sem pontos 

pretos ou amolecidos, isenta de sujidades, parasitas e larvas, sem danos 

físicos oriundos do manuseio e transporte, legislação conforme resolução 

RDC 272 de 22/05/2005 da ANVISA e suas alterações posteriores. 

Produto sujeito a verificação no ato da entrega. Unidade de fornecimento: 

Quilograma 

1,70 6.800,00 

05 4.000 Kg Banana da Terra, casca amarela, não completamente madura, sem pontos 

pretos ou amolecidos, isenta de sujidades, parasitas e larvas, sem danos 

físicos oriundos do manuseio e transporte, legislação conforme resolução 

RDC 272 de 22/05/2005 da ANVISA e suas alterações posteriores 

1,43 5.720,00 

06 2.500 Kg Biscoito caseiro Doce, tipo maisena, polvilho ou casadinho, fornecido em 

embalagens de papelão de até 05 kg. Devendo apresentar na embalagem o 

peso líquido, as informações nutricionais, data de fabricação e o prazo de 

validade, com timbre do fabricante. Prazo de validade na embalagem 

máximo de 15 dias da fabricação.  

12,95 32.375,00 

07 2.000 Kg Biscoito caseiro, tipo rosquinha salgada, fornecido em embalagens de 

papelão de até 05 kg. Devendo apresentar na embalagem o peso líquido, as 

informações nutricionais, data de fabricação e o prazo de validade, com 

timbre do fabricante. Prazo de validade na embalagem máximo de 15 dias 

da fabricação.  

20,27 40.540,00 

08 60 Kg Bolo de Banana- embalado em sacola plástica resistente, devendo 

apresentar na embalagem o peso líquido. As informações nutricionais, data 

de fabricação e prazo de validade. 

15,00 900,00 

09 750 Kg Cenoura, variedade Brasília. Apresentação In Natura. Peso da unidade: 

Aproximadamente 200g. Grau de Evolução: Bem desenvolvida. 

Qualidade: de Primeira Qualidade. Características físicas: Tamanho, 

coloração uniforme, firme e Intacto. Higiênico Sanitárias: Livre de 

sujidades, parasitas e larvas. Danificação: Sem danos físicos oriundos do 

manuseio e transporte. Legislação Conforme Resolução RDC 272 de 

22/05/2005 da Anvisa e suas alterações posteriores. Produto sujeito a 

verificação no ato da entrega. Unidade de fornecimento: Quilograma. 

1,80 1.350,00 
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10 500 Kg Farinha de Mandioca- Tipo 01, Classe: Branca, Unidade de Fornecimento 

Pacote com 01 KG, Características: Isentas de matéria terrosa e parasita, 

não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa, produto próprio para 

consumo humano dentro do prazo de validade. 

 

6,00 3.000,00 

11 1.300 Kg Feijão- Variedade: Carioca, em sacos plásticos transparentes, isento de 

sujidades, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de identificação 

procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do 

produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses 

a partir da data de entrega. Embalagem de 01 (um) Kg. 

 

5,00 6.500,00 

12 1.800 Kg Feijão- Variedade: Preto, em sacos plásticos transparentes, isento de 

sujidades, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de identificação 

procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do 

produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses 

a partir da data de entrega. Embalagem de 01 (um) Kg. 

 

4,50 8.100,00 

13 2.000 Kg Fubá- Farinha de Milho flocada pré-cozida. Fabricada à partir de matéria 

prima sã e limpa. Isenta de matéria terrosa, parasitas e larvas. Não pode 

estar úmida, fermentada ou rançosa. Cor amarela, odor e sabor próprios, 

com prazo de validade de no mínimo 06 (seis) meses em pacotes de 01 Kg. 

5,00 10.000,00 

14 600 Kg Inhame- apresentação: Tipo dedo, in natura; Tamanho e Coloração 

uniformes, consumo imediato e em escala, no decorrer da semana no 

máximo 07 (sete) dias antes do vencimento. Produto selecionado 

consistente ao toque e isento de partes amassadas ou batidas. Danificação: 

sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme 

resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações 

posteriores; verificação: produto sujeito a verificação no ato da entrega; 

unidade de fornecimento: Quilograma. 

1,63 978,00 

15 4.000 Dz Ovos de galinha caipira- casca áspera e fosca, não apresentando 

rachaduras e sujidades, com identificação do Registro Sanitário e prazo de 

validade. 

6,00 24.000,00 

16 60 kg Pão Caseiro Tradicional- embalado em sacolas plásticas resistentes, 

devendo apresentar na embalagem o peso líquido, as informações 

nutricionais, data de fabricação e o prazo de validade. 

16,00 960,00 

17 60 kg Pão Caseiro Sabor Batata- embalado em sacolas plásticas resistentes, 

devendo apresentar na embalagem o peso líquido, as informações 

nutricionais, data de fabricação e o prazo de validade. 

12,00 720,00 

18 60 kg Pão Caseiro Integral- embalado em sacolas plásticas resistentes, devendo 

apresentar na embalagem o peso líquido, as informações nutricionais, data 

de fabricação e o prazo de validade. 

25,50 1.530,00 

19 14.000 Kg Polpa de Acerola, altamente concentrada, congelada, , embalada em 

pacotes de 01 Kg, 500gr ou 1kg, produzida com mangas de 1ª qualidade, 

sem sinais de amassaduras ou machucados. Prazo de validade na 

embalagem: mínima de 30 dias. Este produto deverá ser entregue 

quinzenalmente nas escolas. Unidade: Quilograma. 

8,00 112.000,00 

20 14.000 Kg Polpa de Goiaba, altamente concentrada, congelada, embalada em pacotes 

de 01 Kg, 500gr ou 1kg, produzida com frutas de 1ª qualidade, sem sinais 

de amassaduras ou machucados. Prazo de validade na embalagem: mínima 

de 30 dias. Este produto deverá ser entregue quinzenalmente nas escolas. 

Unidade: Quilograma. 

8,00 112.000,00 
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21 15.000 Kg Polpa de Abacaxi, altamente concentrada, congelada, embalada em 

pacotes de 01 Kg, 500gr ou 1kg, produzida com frutas de 1ª qualidade, 

sem sinais de amassaduras ou machucados. Prazo de validade na 

embalagem mínima de 30 dias. Este produto deverá ser entregue 

quinzenalmente nas escolas. Unidade: Quilograma. 

8,00 120.000,00 

22 12.000 Kg Polpa de Manga altamente concentrada, congelada, , embalada em pacotes 

de 01 Kg, 500gr, 1kg, produzida com mangas de 1ª qualidade, sem sinais 

de amassaduras ou machucados. Espécies: Adam, Espada ou Rosa. Prazo 

de validade na embalagem: mínima de 30 dias. Este produto deverá ser 

entregue quinzenalmente nas escolas. Unidade: Quilograma. 

8,00 96.000,00 

23 1.000 Kg Repolho, branco, tamanho médio, folhas novas, sem sujidades, perfurações 

ou partes amolecidas. Fornecido inteiro. Unidade: Quilograma. conforme 

resolução RDC 272 de 22/05/2005 da ANVISA e suas alterações 

posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. Unidade de 

fornecimento: Quilograma. 

1,13 1.130,00 

24 5.000 Kg Tomate Variedade: Longa Vida. Cor Vermelha. Apresentação: In Natura. 

Acondicionamento: A granel. Grau de Evolução: Bem desenvolvida. 

Qualidade: de 1ª qualidade. Características Físicas: Tamanho, coloração 

uniforme, firme e intacto. Higiênico Sanitárias: livre de sujidades, 

parasitas e larvas. Danificação: sem danos físicos oriundos do manuseio e 

transporte. Legislação: conforme resolução RDC 272 de 22/05/2005 da 

ANVISA e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato 

da entrega. Unidade de fornecimento: Quilograma.  

4,27 21.350,00 

   TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA   612.133,00 

 

Valor Global por extenso: R$612.133,00 (Seiscentos e Doze Mil, Cento e Trinta e Três Reais); 
 

Validade da Proposta: 90 dias; 

 

Vigência da Contratação: até 31/12/2018. 

 

 

Baixo Guandu/ES, 28 de junho de 2018. 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE  

CNPJ Nº 

Nome, CPF e RG do Representante 

 

Ou se 

 

PRODUTOR RURAL INDIVIDUAL 

Nome: 

CPF e RG  
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ANEXO V  

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.111/2018 

CHAMADA PÚBLICA: 004/2018 

 

 

MINUTA DO CONTRATO Nº__________ 

 

 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIXO 

GUANDU/ES E O ___________PARA AQUIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR PARA A ALIENTAÇÃO ESCOLAR. 
 

 

 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIXO GUANDU/ES, pessoa jurídica de 

direito público, sito a Rua Francisco Ferreira, n° 40, Centro, nesta cidade, C.N.P.J. sob o n° 

____________, representada neste ato pela Sra. Secretária Municipal de Educação,  CENIRA 

ANTÔNIA DA SILVA, brasileira, professora, RG e CPF nº, doravante denominado 

CONTRATANTE, e por outro lado (nome do grupo formal ou informal), com sede à 

............................................., n.º ......, em (município), inscrita no CNPJ/CPF sob n.º 

......................................, (para grupo formal), doravante denominada de CONTRATADA, 

fundamentados nas disposições da Lei n° 11.947/2009, Resoluções CD/FNDE nº 026/2013 e 

CD/FNDE nº 004/2015, bem como o que consta no processo administrativo nº 8.782/2016 e no 

edital de Chamada Pública nº 004/2018, resolvem celebrar o presente contrato mediante as 

cláusulas que seguem: 
 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 

É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, de alunos da Rede de Ensino Municipal, de 

acordo com a Chamada Pública n.º 004/2018, parte integrante do presente, independentemente de  

transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS 

 

O CONTRATADO se compromete a fornecer os Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar à 

CONTRATANTE, conforme descrito no seu Projeto de Venda, parte integrante deste instrumento. 
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CLÁUSULA TERCEIRA: DA NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO QUANDO ENTIDADE 

 

Os CONTRATADOS denominados de Entidades Articuladoras deverão informar ao Ministério do 

Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais de venda dos participantes do Projeto de 

Venda de Gêneros Alimentícios, consoante ao Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 

Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo 30 dias após a assinatura do contrato, 

por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA no seu sítio na rede mundial de computadores - 

internet. 

 

CLÁUSULA QUARTA: PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL 

 

4.1- O início para entrega dos produtos será imediatamente após o recebimento da Ordem de 

fornecimento, expedida pela SEMED/BG/ES ou se o (s) produto (s) forem de produção sazonal, de 

acordo com o plano de trabalho entregue à SEMAE em até 05 (cinco) dias após a assinatura deste. 

 

4.2- O prazo de vigência desta contratação será até 31/12/2018 ou enquanto durarem os quantitativos 

contratados. A presente contratação não poderá ser aditivada em suas quantidades. 
 

4.2.1- A entrega dos produtos deverá ser feita nos locais, dias e em quantidades, de acordo com esta 

Chamada Pública; 

 

4.2.2- O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação das Notas Fiscais de Venda, ao 

Responsável pelo Setor de Alimentação Escolar do Município. 
 

 

CLÁUSULA QUINTA: DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E PREÇOS 

 

Pelo fornecimento dos Gêneros Alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de 

Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor global de R$ 

............(...............................................), conforme a listagem abaixo: 

 

 
Item 

 

Quant. 

 

Unid. 

 

Especificação dos Gêneros Alimentícios Vr. Unit.  Total 

01 1.000 Kg Abóbora moranga, madura, tenra, firme, limpa, tamanho 

médio de formato uniforme, livre de rachaduras. 

  

02 2.000 Kg Aipim Branco- Apresentação In Natura. Peso da unidade: 

Aproximadamente 200g. Grau de Evolução: Bem 

desenvolvida. Qualidade: de Primeira Qualidade. 

Características físicas: Tamanho, coloração uniforme, firme e 

Intacto. Higiênico Sanitárias: Livre de sujidades, parasitas e 

larvas. Danificação: Sem danos físicos oriundos do manuseio 

e transporte. Legislação Conforme Resolução RDC 272 de 

22/05/2005 da Anvisa e suas alterações posteriores. Produto 

sujeito a verificação no ato da entrega. Unidade de 

fornecimento: Quilograma 
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03 2.000 Un. Alface – com folhas lisas e firmes, viçosas e de cor verde 

brilhante de tamanho uniforme e típico da variedade. Livre de 

sujidades 

  

04 4.000 Kg Banana Prata, casca amarela, não completamente madura, 

sem pontos pretos ou amolecidos, isenta de sujidades, 

parasitas e larvas, sem danos físicos oriundos do manuseio e 

transporte, legislação conforme resolução RDC 272 de 

22/05/2005 da ANVISA e suas alterações posteriores. 

Produto sujeito a verificação no ato da entrega. Unidade de 

fornecimento: Quilograma 

  

05 4.000 Kg Banana da Terra, casca amarela, não completamente madura, 

sem pontos pretos ou amolecidos, isenta de sujidades, 

parasitas e larvas, sem danos físicos oriundos do manuseio e 

transporte, legislação conforme resolução RDC 272 de 

22/05/2005 da ANVISA e suas alterações posteriores 

  

06 2.500 Kg Biscoito caseiro Doce, tipo maisena, polvilho ou casadinho, 

fornecido em embalagens de papelão de até 05 kg. Devendo 

apresentar na embalagem o peso líquido, as informações 

nutricionais, data de fabricação e o prazo de validade, com 

timbre do fabricante. Prazo de validade na embalagem 

máximo de 15 dias da fabricação.  

  

07 2.000 Kg Biscoito caseiro, tipo rosquinha salgada, fornecido em 

embalagens de papelão de até 05 kg. Devendo apresentar na 

embalagem o peso líquido, as informações nutricionais, data 

de fabricação e o prazo de validade, com timbre do 

fabricante. Prazo de validade na embalagem máximo de 15 

dias da fabricação.  

  

08 60 Kg Bolo de Banana- embalado em sacola plástica resistente, 

devendo apresentar na embalagem o peso líquido, as 

informações nutricionais, data de fabricação e prazo de 

validade. 

  

09 750 Kg Cenoura, variedade Brasília. Apresentação In Natura. Peso da 

unidade: Aproximadamente 200g. Grau de Evolução: Bem 

desenvolvida. Qualidade: de Primeira Qualidade. 

Características físicas: Tamanho, coloração uniforme, firme e 

Intacto. Higiênico Sanitárias: Livre de sujidades, parasitas e 

larvas. Danificação: Sem danos físicos oriundos do manuseio 

e transporte. Legislação Conforme Resolução RDC 272 de 

22/05/2005 da Anvisa e suas alterações posteriores. Produto 

sujeito a verificação no ato da entrega. Unidade de 

fornecimento: Quilograma. 

 

  

10 500 Kg Farinha de Mandioca- Tipo 01, Classe: Branca, Unidade de 

Fornecimento Pacote c/ 01 KG, Características: Isentas de 

matéria terrosa e parasitas, não poderá estar úmida, 

fermentada ou rançosa, produto próprio para consumo 

humano dentro do prazo de validade. 
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11 1.300 Kg Feijão- Variedade: Carioca, em sacos plásticos transparentes, 

isento de sujidades, não violados, resistentes, acondicionados 

em fardos lacrados. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação procedência, 

informações nutricionais, número de lote, quantidade do 

produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 

(seis) meses a partir da data de entrega. Embalagem de 01 

(um) Kg. 

  

12 1.800 Kg Feijão- Variedade: Preto, em sacos plásticos transparentes, 

isento de sujidades, não violados, resistentes, acondicionados 

em fardos lacrados. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação procedência, 

informações nutricionais, número de lote, quantidade do 

produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 

(seis) meses a partir da data de entrega. Embalagem de 01 

(um) Kg. 

  

13 2.000 Kg Fubá- Farinha de Milho flocada pré-cozida. Fabricada à partir 

de matéria prima sã e limpa. Isenta de matéria terrosa, 

parasitas e larvas. Não pode estar úmida, fermentada ou 

rançosa. Cor amarela, odor e sabor próprios, com prazo de 

validade de no mínimo 06 (seis) meses em pacotes de 01 Kg. 

  

14 600 Kg Inhame- apresentação: Tipo dedo, in natura; Tamanho e 

Coloração uniformes, consumo imediato e em escala, no 

decorrer da semana no máximo 07 (sete) dias antes do 

vencimento. Produto selecionado consistente ao toque e 

isento de partes amassadas ou batidas. Danificação: sem 

danos físicos oriundos do manuseio e transporte; legislação: 

conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e 

suas alterações posteriores; verificação: produto sujeito a 

verificação no ato da entrega; unidade de fornecimento: 

Quilograma. 

  

15 4.000 Dz Ovos de galinha caipira- casca áspera e fosca, não 

apresentando rachaduras e sujidades, com identificação do 

Registro Sanitário e prazo de validade. 

  

16 60 kg Pão Caseiro Tradicional- embalado em sacolas plásticas 

resistentes, devendo apresentar na embalagem o peso líquido, 

as informações nutricionais, data de fabricação e o prazo de 

validade. 

  

17 60 kg Pão Caseiro Sabor Batata- embalado em sacolas plásticas 

resistentes, devendo apresentar na embalagem o peso líquido, 

as informações nutricionais, data de fabricação e o prazo de 

validade. 

  

18 60 kg Pão Caseiro Integral- embalado em sacolas plásticas 

resistentes, devendo apresentar na embalagem o peso líquido, 

as informações nutricionais, data de fabricação e o prazo de 

validade. 
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19 14.000 Kg Polpa de Acerola, altamente concentrada, congelada, , 

embalada em pacotes de 01 Kg, 500gr ou 1kg, produzida com 

mangas de 1ª qualidade, sem sinais de amassaduras ou 

machucados. Prazo de validade na embalagem: mínima de 30 

dias. Este produto deverá ser entregue quinzenalmente nas 

escolas. Unidade: Quilograma. 

  

20 14.000 Kg Polpa de Goiaba, altamente concentrada, congelada, 

embalada em pacotes de 01 Kg, 500gr ou 1kg, produzida com 

frutas de 1ª qualidade, sem sinais de amassaduras ou 

machucados. Prazo de validade na embalagem: mínima de 30 

dias. Este produto deverá ser entregue quinzenalmente nas 

escolas. Unidade: Quilograma. 

  

21 15.000 Kg Polpa de Abacaxi, altamente concentrada, congelada, 

embalada em pacotes de 01 Kg, 500gr ou 1kg, produzida com 

frutas de 1ª qualidade, sem sinais de amassaduras ou 

machucados. Prazo de validade na embalagem mínima de 30 

dias. Este produto deverá ser entregue quinzenalmente nas 

escolas. Unidade: Quilograma. 

  

22 12.000 Kg Polpa de Manga altamente concentrada, congelada, , 

embalada em pacotes de 01 Kg, 500gr, 1kg, produzida com 

mangas de 1ª qualidade, sem sinais de amassaduras ou 

machucados. Espécies: Adam, Espada ou Rosa. Prazo de 

validade na embalagem: mínima de 30 dias. Este produto 

deverá ser entregue quinzenalmente nas escolas. Unidade: 

Quilograma. 

  

23 1.000 Kg Repolho, branco, tamanho médio, folhas novas, sem 

sujidades, perfurações ou partes amolecidas. Fornecido 

inteiro. Unidade: Quilograma. conforme resolução RDC 272 

de 22/05/2005 da ANVISA e suas alterações posteriores. 

Produto sujeito a verificação no ato da entrega. Unidade de 

fornecimento: Quilograma. 

  

24 5.000 Kg Tomate Variedade: Longa Vida. Cor Vermelha. 

Apresentação: In Natura. Acondicionamento: A granel. Grau 

de Evolução: Bem desenvolvida. Qualidade: de 1ª qualidade. 

Características Físicas: Tamanho, coloração uniforme, firme 

e intacto. Higiênico Sanitárias: livre de sujidades, parasitas e 

larvas. Danificação: sem danos físicos oriundos do manuseio 

e transporte. Legislação: conforme resolução RDC 272 de 

22/05/2005 da ANVISA e suas alterações posteriores. 

Produto sujeito a verificação no ato da entrega. Unidade de 

fornecimento: Quilograma.  

  

   TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA    

 

Valor Global por extenso: R$____________(________________________________________); 

 

 

 



 

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

SEMED/BAIXO GUANDU/ES – CHAMADA PÚBLICA nº 004/2018                                                         Página 30 

 

CLÁUSULA SEXTA: DEMAIS CUSTOS DA CONTRATAÇÃO 

 

No valor mencionado na cláusula quinta estão inclusos todos os custos e despesas concernentes à 

presente contratação, tais como frete, carretos, carga, descarga, pessoal, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, tributos de qualquer natureza, e quaisquer outras despesas necessárias ao 

cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes deste contrato ficarão a conta  das seguintes dotações orçamentárias: 
 

080 - Secretaria Municipal de Educação 

0801- Departamento de Ensino 

0801.1230600212.080- Manutenção da Merenda Escolar- Ensino Fundamental 

33903000000 – Material de Consumo (14) 

FONTE DE RECURSOS: 11070001 – Merenda Escolar PNAEN- EJA 

 

0801.1230600212.080- Manutenção da Merenda Escolar- Ensino Fundamental 

33903000000 – Material de Consumo (14) 

FONTE DE RECURSOS: 11070003 – Merenda Escolar PNAEN- Fundamental 

 

080 - Secretaria Municipal de Educação 

0801- Departamento de Ensino 

0801.1230600212.079- Manutenção da Merenda Escolar da Pré-Escola e Creches 

33903000000 – Material de Consumo (13) 

FONTE DE RECURSOS: 11070002 – Merenda Escolar PNAEN – Infantil 

CLÁUSULA OITAVA: DO PRAZO DE RECEBIMENTO 

 

O CONTRATANTE, após a tramitação do processo para instrução e liquidação, efetuará o seu 

pagamento no valor correspondente às entregas em até 30 (trinta) dias, do aceite da Nota Fiscal de 

entrega dos produtos; 

 

8.1- O pagamento será realizado em conta corrente bancária específica.  

 

8.1.1- Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendências em 

virtude de manutenção da habilitação fiscal ou de penalidade referente a inadimplência contratual. 
 

CLÁUSULA NONA: DA INEXECUÇÃO E PENALIDADES 

 

Nos casos de inadimplência ou inexecução contratual pela CONTRATADA, proceder-se-á conforme 

o disposto no Art. 87 da Lei  n° 8.666/1993 e demais legislações específicas relacionadas. 
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9.1- O distrato amigável é possível, desde que devidamente justificado, em função de caso fortuito ou 

força maior; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO - ARQUIVO 

 

O CONTRATADO deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de Venda, 

ou congênere, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros alimentícios da 

Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, que ficarão à disposição para comprovação dos 

órgãos fiscalizadores em geral. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - ARQUIVO 

 

O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos as Notas Fiscais de 

Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, bem 

como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar 

e documentos anexos, estando à disposição para comprovação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 

 

É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução ou inexecução do 

presente contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade ao Gestor do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO PODER PÚBLICO 

 

O CONTRATANTE em razão da supremacia dos interesses públicos sobre os interesses particulares 

poderá: 

 

a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, 

respeitando os direitos do CONTRATADO e a legislação especifica, complementar e geral; 

b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do 

CONTRATADO; 

c) fiscalizar a execução do contrato; 

d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste, nos termos da lei federal nº 

8.666/1993 e suas alterações; 

e) Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO, 

deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração 

respectiva ou a indenização por despesas já realizadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: MULTA PELA INEXECUÇÃO 

 

As multas aplicadas após regular processo administrativo, poderão ser descontadas dos pagamentos 

eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 



 

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

SEMED/BAIXO GUANDU/ES – CHAMADA PÚBLICA nº 004/2018                                                         Página 32 

 

14.1- Em todos os casos o Contratado terá ampla defesa em processo administrativo no caso de 

notificação por inexecução contratual, nos termos da lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA FISCALIZAÇÃO 

 

A fiscalização do presente Contrato ficará a cargo da Sra. Secretária Municipal de Educação, Cenira 

Antônia da Silva; 

 

15.1- Serão órgãos complementares, que acompanharão a Contratação: o SEMAE, o Conselho de 

Alimentação Escolar-CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE/PNAE/TCU. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

O presente contrato reger-se-á, ainda, pela Chamada Pública n.º 004/2018, pela Resolução CD/FNDE 

nº 026/2013, pela Resolução CD/FNDE nº 004/2015, pela Lei n° 11.947/2009  e pela lei 8.666/1993, 

em todos os seus termos,  onde o contrato for omisso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA POSSIBILIDADE DE ADITIVO 

 

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

resguardadas, as suas condições essenciais e os limites da legislação referente as contratações 

públicas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA RESCISÃO  

 

Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, poderá ser 

rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou 

extrajudicial, nos seguintes casos: 

 

a) por acordo entre as partes; 

b) pela inobservância de qualquer de suas condições; 

c) quaisquer dos motivos previstos em lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

O presente contrato terá sua vigência até 31/12/2018. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DO FORO 

 

Para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato de fornecimento, é competente, por força de 

lei, o Foro de BAIXO GUANDU/ES, observadas as disposições constantes do § 6º do artigo 32 da 

Lei nº. 8666/1993. 
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E por estarem justas e contratadas, assinam o presente termo, por si e seus sucessores em 04 (quatro) 

vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito. 

 
 

BAIXO GUANDU/ES, ....... de ..................... de  2018. 

 

 

_______________________________________            __________________________________ 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                CONTRATADO 

DE BAIXO GUANDU/ES                                           

 

TESTEMUNHAS: 

 

01)-___________________________________     02)-__________________________________ 

CPF nº                                                                      CPF nº 
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ANEXO VI 

SEMED/BG/ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.111/2018 

CHAMADA PÚBLICA: 004/2018 

 

DECLARAÇÕES 

 

01-Declaramos que com esta venda cada agricultor individual participante não ultrapassará o valor 

limite estabelecido nas Resoluções CD/FNDE 26/2013 e CD CD/FNDE nº 04/2015, ou seja, o valor 

de R$20.000,00 (vinte mil Reais) por ano; 

 

02- Declaramos que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos proponentes            

relacionados no projeto de venda; 
 

03-  Declaramos que atendemos à todas as Normas e exigências legais e regulatórias de Produção 

para a Agricultura Familiar; 

 

04- Declaramos o atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso 
 

 

Por expressar a verdade, 

 

Firmamos a presente. 

 

 

Baixo Guandu-ES, 28 de junho de 2018. 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE  

CNPJ Nº 

Nome, CPF e RG do Representante 

 

Ou se 

 

PRODUTOR RURAL INDIVIDUAL 

Nome: 

CPF e RG  
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SEMED/BG/ES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.111/2018 

CHAMADA PÚBLICA: 004/2018 

 

 

ANEXO VII 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. OBJETO 

 

1.1  Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros para atender a demanda de merenda 

escolar da rede pública municipal de ensino no ano letivo de 2017 com base na Resolução de nº 26, 

de 17 de junho de 2013, a fim de promover a sustentabilidade ambiental,  social e econômica da  

AGRICULTURA FAMILIAR, conforme Lei 11.947, de 16 de junho de 2009 e Resolução CD/ 

FNDE Nº 04/2015. 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1  Considerando a sustentabilidade ambiental, social e econômica, que tem como objetivo a 

preservação das origens do agricultor do campo, mantendo a subsistência familiar e a base econômica 

da família do campo; 

 

2.2  Considerando a equidade na aplicação das políticas, respeitando os aspectos de gênero, geração e 

etnia; 

 

2.3  Considerando que é fundamental a participação dos agricultores  familiares na formulação e 

implementação da política nacional da agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais; 

 

2.4  Fica justificado, portanto, o objeto referenciado neste respectivo termo. 

 

 

3.0- DAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E SUAS QUANTIDADES 

Item 

 

Quant. 

 

Unid. 

 
Especificação dos Gêneros Alimentícios 

01 1.000 Kg Abóbora moranga, madura, tenra, firme, limpa, tamanho médio de formato uniforme, 

livre de rachaduras. 
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02 2.000 Kg Aipim Branco- Apresentação In Natura. Peso da unidade: Aproximadamente 200g. 

Grau de Evolução: Bem desenvolvida. Qualidade: de Primeira Qualidade. 

Características físicas: Tamanho, coloração uniforme, firme e Intacto. Higiênico 

Sanitárias: Livre de sujidades, parasitas e larvas. Danificação: Sem danos físicos 

oriundos do manuseio e transporte. Legislação Conforme Resolução RDC 272 de 

22/05/2005 da Anvisa e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato 

da entrega. Unidade de fornecimento: Quilograma 

 
03 2.000 Un. Alface – com folhas lisas e firmes, viçosas e de cor verde brilhante de tamanho 

uniforme e típico da variedade. Livre de sujidades 
04 4.000 Kg Banana Prata, casca amarela, não completamente madura, sem pontos pretos ou 

amolecidos, isenta de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos oriundos do 

manuseio e transporte, legislação conforme resolução RDC 272 de 22/05/2005 da 

ANVISA e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

Unidade de fornecimento: Quilograma 
05 4.000 Kg Banana da Terra, casca amarela, não completamente madura, sem pontos pretos ou 

amolecidos, isenta de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos oriundos do 

manuseio e transporte, legislação conforme resolução RDC 272 de 22/05/2005 da 

ANVISA e suas alterações posteriores 
06 2.500 Kg Biscoito caseiro Doce, tipo maisena, polvilho ou casadinho, fornecido em embalagens 

de papelão de até 05 kg. Devendo apresentar na embalagem o peso líquido, as 

informações nutricionais, data de fabricação e o prazo de validade, com timbre do 

fabricante. Prazo de validade na embalagem máximo de 15 dias da fabricação.  
07 2.000 Kg Biscoito caseiro, tipo rosquinha salgada, fornecido em embalagens de papelão de até 05 

kg. Devendo apresentar na embalagem o peso líquido, as informações nutricionais, data 

de fabricação e o prazo de validade, com timbre do fabricante. Prazo de validade na 

embalagem máximo de 15 dias da fabricação.  
08 60 Kg Bolo de Banana- embalado em sacola plástica resistente, devendo apresentar na 

embalagem o peso líquido, as informações nutricionais, data de fabricação e prazo de 

validade. 
09 750 Kg Cenoura, variedade Brasília. Apresentação In Natura. Peso da unidade: 

Aproximadamente 200g. Grau de Evolução: Bem desenvolvida. Qualidade: de 

Primeira Qualidade. Características físicas: Tamanho, coloração uniforme, firme e 

Intacto. Higiênico Sanitárias: Livre de sujidades, parasitas e larvas. Danificação: Sem 

danos físicos oriundos do manuseio e transporte. Legislação Conforme Resolução RDC 

272 de 22/05/2005 da Anvisa e suas alterações posteriores. Produto sujeito a 

verificação no ato da entrega. Unidade de fornecimento: Quilograma. 

 
10 500 Kg Farinha de Mandioca- Tipo 01, Classe: Branca, Unidade de Fornecimento Pacote c/ 01 

KG, Características: Isentas de matéria terrosa e parasitas, não poderá estar úmida, 

fermentada ou rançosa, produto próprio para consumo humano dentro do prazo de 

validade. 

 
11 1.300 Kg Feijão- Variedade: Carioca, em sacos plásticos transparentes, isento de sujidades, não 

violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação procedência, informações nutricionais, número 

de lote, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 

(seis) meses a partir da data de entrega. Embalagem de 01 (um) Kg. 
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12 1.800 Kg Feijão- Variedade: Preto, em sacos plásticos transparentes, isento de sujidades, não 

violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação procedência, informações nutricionais, número 

de lote, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 

(seis) meses a partir da data de entrega. Embalagem de 01 (um) Kg. 
13 2.000 Kg Fubá- Farinha de Milho flocada pré-cozida. Fabricada à partir de matéria prima sã e 

limpa. Isenta de matéria terrosa, parasitas e larvas. Não pode estar úmida, fermentada 

ou rançosa. Cor amarela, odor e sabor próprios, com prazo de validade de no mínimo 

06 (seis) meses em pacotes de 01 Kg. 
14 600 Kg Inhame- apresentação: Tipo dedo, in natura; Tamanho e Coloração uniformes, 

consumo imediato e em escala, no decorrer da semana no máximo 07 (sete) dias antes 

do vencimento. Produto selecionado consistente ao toque e isento de partes amassadas 

ou batidas. Danificação: sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte; 

legislação: conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações 

posteriores; verificação: produto sujeito a verificação no ato da entrega; unidade de 

fornecimento: Quilograma. 
15 4.000 Dz Ovos de galinha caipira- casca áspera e fosca, não apresentando rachaduras e sujidades, 

com identificação do Registro Sanitário e prazo de validade. 
16 60 kg Pão Caseiro Tradicional- embalado em sacolas plásticas resistentes, devendo apresentar 

na embalagem o peso líquido, as informações nutricionais, data de fabricação e o prazo 

de validade. 
17 60 kg Pão Caseiro Sabor Batata- embalado em sacolas plásticas resistentes, devendo 

apresentar na embalagem o peso líquido, as informações nutricionais, data de 

fabricação e o prazo de validade. 
18 60 kg Pão Caseiro Integral- embalado em sacolas plásticas resistentes, devendo apresentar na 

embalagem o peso líquido, as informações nutricionais, data de fabricação e o prazo de 

validade. 
19 14.0

00 

Kg Polpa de Acerola, altamente concentrada, congelada, , embalada em pacotes de 01 Kg, 

500gr ou 1kg, produzida com mangas de 1ª qualidade, sem sinais de amassaduras ou 

machucados. Prazo de validade na embalagem: mínima de 30 dias. Este produto deverá 

ser entregue quinzenalmente nas escolas. Unidade: Quilograma. 
20 14.00

0 

Kg Polpa de Goiaba, altamente concentrada, congelada, embalada em pacotes de 01 Kg, 

500gr ou 1kg, produzida com frutas de 1ª qualidade, sem sinais de amassaduras ou 

machucados. Prazo de validade na embalagem: mínima de 30 dias. Este produto deverá 

ser entregue quinzenalmente nas escolas. Unidade: Quilograma. 
21 15.00

0 

Kg Polpa de Abacaxi, altamente concentrada, congelada, embalada em pacotes de 01 Kg, 

500gr ou 1kg, produzida com frutas de 1ª qualidade, sem sinais de amassaduras ou 

machucados. Prazo de validade na embalagem mínima de 30 dias. Este produto deverá 

ser entregue quinzenalmente nas escolas. Unidade: Quilograma. 
22 12.00

0 

Kg Polpa de Manga altamente concentrada, congelada, , embalada em pacotes de 01 Kg, 

500gr, 1kg, produzida com mangas de 1ª qualidade, sem sinais de amassaduras ou 

machucados. Espécies: Adam, Espada ou Rosa. Prazo de validade na embalagem: 

mínima de 30 dias. Este produto deverá ser entregue quinzenalmente nas escolas. 

Unidade: Quilograma. 
23 1.000 Kg Repolho, branco, tamanho médio, folhas novas, sem sujidades, perfurações ou partes 

amolecidas. Fornecido inteiro. Unidade: Quilograma. conforme resolução RDC 272 de 

22/05/2005 da ANVISA e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no 

ato da entrega. Unidade de fornecimento: Quilograma. 
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24 5.000 Kg Tomate Variedade: Longa Vida. Cor Vermelha. Apresentação: In Natura. 

Acondicionamento: A granel. Grau de Evolução: Bem desenvolvida. Qualidade: de 1ª 

qualidade. Características Físicas: Tamanho, coloração uniforme, firme e intacto. 

Higiênico Sanitárias: livre de sujidades, parasitas e larvas. Danificação: sem danos 

físicos oriundos do manuseio e transporte. Legislação: conforme resolução RDC 272 

de 22/05/2005 da ANVISA e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação 

no ato da entrega. Unidade de fornecimento: Quilograma.  
 

 

3. DAS DESPESAS FINANCEIRAS 

 

3.1  As despesas decorrentes da aquisição dos produtos apreciados neste termo de referência 

estão previstas nas dotações orçamentárias do exercício financeiro de 2017, a saber: 

 

080 - Secretaria Municipal de Educação 

0801- Departamento de Ensino 

0801.1230600212.080- Manutenção da Merenda Escolar- Ensino Fundamental 

33903000000 – Material de Consumo (14) 

FONTE DE RECURSOS: 11070001 – Merenda Escolar PNAEN- EJA 

 

0801.1230600212.080- Manutenção da Merenda Escolar- Ensino Fundamental 

33903000000 – Material de Consumo (14) 

FONTE DE RECURSOS: 11070003 – Merenda Escolar PNAEN- Fundamental 

 

080 - Secretaria Municipal de Educação 

0801- Departamento de Ensino 

0801.1230600212.079- Manutenção da Merenda Escolar da Pré-Escola e Creches 

33903000000 – Material de Consumo (13) 

FONTE DE RECURSOS: 11070002 – Merenda Escolar PNAEN – Infantil 

 

 

4. DOS LOCAIS DE ENTREGAS 

 

4.1- Após a emissão das ordens de fornecimento, os produtos especificados neste termo deverão ser 

entregues semanalmente, quinzenalmente ou mensal, em qualquer dia da semana ou de acordo com o 

plano de trabalho elaborado conjuntamente com a SEMED em se tratando de produtos sazonais, e 

segundo o Cronograma a ser estabelecido pelo Setor de Alimentação Escolar da SEMED.  

 

4.1.1- As escolas contempladas segue a relação abaixo: 
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1. Escola Municipal Aládia Trindade Paiva 

2. Escola Municipal Benevenuto Clementino Goobo 

3. Escola Municipal Carlos Luiz Frederico 

4. Escola Municipal Darlene Maggioni Franquini 

5. Escola Municipal Elza Ewald de Oliveira: 

6. Escola Municipal Francisco da Cunha Ramaldes; 

7. Escola Municipal João Júlio Cardoso 

8. Escola Municipal João XXIII 

9. Escola Municipal Júlia de Carvalho Fischer 

10. Escola Municipal Lacerda de Aguiar 

11. Escola Municipal Olga Martinelli 

12. Escola Municipal Presidente Kennedy 

13. Escola Municipal Léa Holz:  

14. Escola Municipal Professor José Nunes 

15. Creche Municipal Casinha Feliz 

16. Creche Municipal Cirandinha:  

17. Creche Municipal Cosme e Damião 

18. Creche Municipal Crescer 

19. Creche Municipal Dona Chica 

20. Creche Municipal Dona Eufrásia Balmann 

21. Creche Municipal Dona Paula 

22. Creche Municipal Dona Rosa 

23. Creche Municipal Zilda Rosa Guzzo 

24. Secretaria Municipal de Educação 

25. SEMAE 

26. Escolas da Zona Rural, Unidocentes e Pluridocentes   

 

4.1.2  O horário de entrega dos gêneros será de 08:00 as 13:00 horas. 

 

5.  DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

6.1  O prazo de vigência da presente contratação ocorrerá a partir de sua publicação no Diário Oficial 

da União até o dia 31/12/2018. 

 

6.  DA ESTIMATIVA DE VALORES 

 

6.1  Os valores deverão ser estabelecidos, mediante pesquisas de preços praticados  no mercado, 

sendo devidamente elaborada pela Prefeitura Municipal de Baixo Guandu/ES. 
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7.  DA EXIGÊNCIA DA HABILITAÇÃO 

 

7.1  Estarão habilitados a participar deste procedimento, todos aqueles que estejam enquadrados no 

Programa de Agricultura Familiar conforme  Resolução nº 04/2015, quais sejam: 

Art. 27 - Para a habilitação dos projetos de venda exigir- se á: 

§1º Dos Fornecedores Individuais, detentores de DAP Física, não organizados em 

grupo: 

I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

II - o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 

60 dias; 

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

Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura do 

agricultor participante (Anexo IV); 

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 oriundos de 

produção própria, relacionada no projeto de venda. 

§2º Dos Grupos Informais de agricultores familiares, detentores de DAP Física, 

organizados em grupo: 

I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

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

últimos 60 dias; 

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

Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura de todos os 

agricultores participantes; 

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

caso; e 

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

pelos agricultores familiares relacionados no projeto de venda. 

§3º Dos Grupos Formais, detentores de DAP Jurídica: 

I - a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

II - o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 

60 dias; 

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

ao Fundo de Garantia por Tempo 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 da Agricultura Familiar para 

Alimentação Escolar, assinado pelo seu representante legal; 

javascript:LinkTexto('RES','00000026','000','2013','FNDE/MEC','A','27','')
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VI - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos 

pelos associados/cooperados; e 

VII - a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do 

atendimento do limite individual de venda de seus cooperados/associados; e 

 

8.  DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 

8.1  A  CONTRATADA, além de efetuar o fornecimento e entrega dos produtos em conformidade 

com as especificações técnicas exigidas, obrigar-se-á: 

 

8.1.1  Prestar o fornecimento dos produtos no tempo, lugar e formas estabelecidas no contrato;  

 

8.1.2  Arcar com todo o custeio decorrente do fornecimento e entrega dos produtos mencionados no 

contrato; 

 

8.1.3  Assumir as despesas quanto à má qualidade do produto, tendo que proceder sua substituição no 

prazo máximo de 12 (doze) horas, sem ônus para a PMBG/ES; 

 

8.1.4 Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução 

do contrato; 

 

8.1.5  Regularizar-se o mais breve possível, quando notificada pela  CONTRATANTE, sob pena de 

sofrer as penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execução dos fornecimentos e 

entregas; 

 

8.1.6 Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, procedendo imediatamente aos 

reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

 

8.1.7  Comunicar a  CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por seus 

empregados quando da execução do contrato, que prejudiquem ou possam vir a comprometer à 

integridade do patrimônio público; 

 

8.1.8  Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas;  

 

8.1.9  Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a sua 

habilitação e qualificação no certame licitatório; 

 



 

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

SEMED/BAIXO GUANDU/ES – CHAMADA PÚBLICA nº 004/2018                                                         Página 42 

 

8.1.10  Responder civil e criminalmente por acidentes em geral decorrentes da entrega dos produtos; 

 

8.1.11  Atender satisfatoriamente em consonância com as regras contratuais, o objeto contratado; 

 

8.1.12  Executar o objeto deste contrato conforme proposto, durante o prazo de vigência do mesmo; 

 

8.2  Os produtos deverão estar conforme qualidade especificada neste termo e em condições de 

consumo. 

 

 

09.  DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

9.1   A Prefeitura Municipal de Baixo Guandu/ES obriga-se a:  

 

9.1.1  Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à  execução dos pagamentos 

vinculados ao contrato; 

 

9.1.2  Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento do objeto do contrato; 

 

9.1.3  Proporcionar todas as condições para que a  CONTRATADA  possa desempenhar suas 

entregas de acordo com as determinações do Contrato, do Edital, especialmente do Termo de 

Referência; 

 

9.1.4  Efetuar o pagamento até o 30º (trigésimo) dia subsequente a entrega dos produtos, mediante 

apresentação de nota fiscal, relativa a cada entrega, acompanhada de relatório emitido pelo fiscal do 

contrato, com atestado das entregas efetivamente realizadas; 

 

9.1.5  Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista 

na Lei n° 8.666/1993; 

 

9.1.6  Acompanhar, fiscalizar e verificar se as entregas estão de acordo com as especificações 

apresentadas; 

 

9.1.7  Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto, através da SEMED, cuja fiscalização ficará a 

cargo da Sra. Cenira Antônia da Silva, Secretária Municipal de Educação, de forma preliminar, 

sendo que futuramente poderá indicar formalmente outro Gestor/Fiscal para o Contrato. 
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9.1.8  Proporcionar todas as facilidades, bem como informações e esclarecimentos que venham a ser 

solicitado para que o contratado possa realizar a entrega dos produtos dentro das normas pactuadas; 

 

9.1.9  Cumprir fielmente as disposições do Contrato; 

 

9.1.10  Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete em 

interrupção na execução do Contrato; 

 

9.1.11  Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no Contrato; 

 

9.1.12  Notificar a  CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas nas entregas para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 

 

9.1.13  Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela  CONTRATADA, de acordo 

com as cláusulas contratuais; 

 

9.1.14  Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas pela  CONTRATADA, todas as condições de habilitação;  

 

9.1.15  Providenciar os termos de acréscimos pertinentes, nos limites do §1º do art. 65 da Lei 

8.666/93. 

 

10.  DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  

 

10.1.  Ficam designadas como fiscal da contratação: Servidor: Sra. Cenira Antônia da Silva, 

Secretária Municipal de Educação, de forma preliminar, sendo que futuramente poderá indicar 

formalmente outro Gestor/Fiscal para o Contrato. 

 

11.  DO PAGAMENTO 

 

11.1  O pagamento será realizado até o 30º (trigésimo) dia subsequente ao mês vencido, 

correspondente à entrega dos produtos, mediante apresentação de nota fiscal, relativa a cada etapa, 

acompanhada do atesto do fiscal do contrato.  O pagamento será realizado no prazo máximo acima 

citado, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo 

CONTRATADO. 
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11.2  É vedada  expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste termo, 

em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de 

aplicação das sanções previstas no edital e indenização pelos danos decorrentes. 

 

11.3  A Nota Fiscal será emitida pela  CONTRATADA  de acordo com os seguintes procedimentos: 

 

11.3.1  Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma de entrega 

estabelecido pelo Setor de Merenda Escolar;  

 

11.3.2  Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os fornecimentos previstos para 

aquela etapa, no cronograma de entrega, estiverem executados em sua totalidade; 

11.3.3  A CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da devida 

entrega, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a mercadoria entregue; 

 

11.3.4  O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal 

apresentada pela  CONTRATADA, acompanhada dos demais documentos exigidos no Edital;  

 

11.4  Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes às entregas, ou, 

ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que o  

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. 

 

11.5  A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou 

indenizações devidas pela CONTRATADA. 

 

11.6  O desconto de qualquer valor no pagamento devido a CONTRATADA  será precedido de 

processo administrativo em que será garantido ao contratado o contraditório e a ampla defesa, com os 

recursos e meios que lhes são inerentes. 

 

11.7  É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do 

contrato. 

 

12.  DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

 

12.1  Atraso injustificado nas entregas apresentadas no contrato sujeitará a CONTRATADA às 

seguintes penalidades: 
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12.1.1  Advertência por escrito; 

 

12.1.2  Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, por infringência de qualquer 

dispositivo contratual, dobrável na reincidência, em conformidade com a Lei n° 9.298, de 1/8/1996; 

 

12.1.3  Multa de mora de 0,3% (zero vírgula três por cento) sobre o valor do contrato por dia de 

atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será caracterizada a inexecução total do contrato; 

 

12.1.4  Multa compensatória de 10% (Dez por cento) sobre o valor do contrato; 

 

12.1.5  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

12.1.6  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 Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

 

12.2 A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará a  CONTRATADA  às seguintes 

penalidades:  

 

12.2.1 Advertência por escrito; 

 

12.2.2 Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 2% (Dois por cento) sobre o valor do 

contrato por ocorrência, até o limite de 10% (dez por cento); 

 

12.2.3 Em caso de inexecução total, multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

contrato; 

 

12.2.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

12.2.5 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 Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 
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12.3  As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e 

de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser 

aplicadas às empresas ou aos profissionais que:  

 

12.3.1  Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

 

12.3.2  Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

 

12.3.3  Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados; 

 

12.3.4  As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado 

a  CONTRATADA  o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes; 

 

12.4.5  A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 

8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999; 

 

12.4.6  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; 

 

12.4.7  As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE  serão deduzidos dos valores 

a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município de Fundão, ou deduzidos da 22garantia, ou 

ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa Municipal e cobrados judicialmente; 

 

12.4.8    Caso a CONTRATANTE  determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 

(dez) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 

competente; 

 

12.4.9  As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no 

caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

13  DA RESCISÃO CONTRATUAL  

 

13.1  Constituem motivo para rescisão do contrato: 
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13.1.1 O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

13.1.2  O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

13.1.3  A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 

conclusão do serviço, nos prazos estipulados; 

13.1.4  O atraso injustificado no início do serviço; 

13.1.5  A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

13.1.6  A subcontratação total do seu objeto, a associação do CONTRATADO com outrem, a cessão 

ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste 

edital e no contrato; 

13.1.7  A subcontratação parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescência da Administração e 

autorização em contrato; 

13.1.8  O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

13.1.9  O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da 

Lei nº 8.666/93; 

13.1.10  A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

13.1.11  A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

13.1.12  A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique 

a execução do contrato; 

13.1.13  Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 

CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

13.1.14  A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificação do valor 

inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93; 

13.1.15  A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 

(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 

guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 

pagamento obrigatório  de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 

desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao CONTRATADO, nesses casos, o 

direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a 

situação; 

13.1.16  O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 

decorrentes do serviço, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de calamidade pública, grave 

perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao CONTRATADO o direito de optar pela 

suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

13.1.17  A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do contrato; 
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13.1.18  Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das 

sanções penais cabíveis. 

 

Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e 

a ampla defesa. 

 

14  A rescisão deste Contrato poderá ser:  

 

14.1  Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos subitens 

13.1.1 à 13.1.13, bem como os subitens 13.1.18 e 13.1.18;  

14.2  Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja 

conveniência para a Administração; 

14.3  Judicial, nos termos da legislação. 

 

A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente. 

 

15  O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso: 

15.1  Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

15.2  Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

15.3  Indenizações e multas. 

 

16  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

16.1  A Secretaria Municipal de Educação, entende ser esta uma importante contratação anual que a 

Municipalidade deve realizar, primeiro em atendimento à legislação específica Federal e em seguida, 

devido à importância social e econômica que a contratação representa.  

 

BAIXO GUANDU/ES, 30 de maio de 2018. 

 
 

SANDRO MÁRCIO ZAMBONI 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

CENIRA ANTÔNIA DA SILVA 

Secretária Municipal de Educação 


