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CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000815/2020 

PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO 

MUNICÍPIO 

 

 

PREÂMBULO 

 

 

O MUNICÍPIO DE IRUPI – ES, através da Comissão Permanente de 

Licitação, vem realizar Chamada Pública para Chamada Pública exclusiva de GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR VISANDO AS ENTIDADES DA REDE 

SOCIOASSISTENCIAL SELECIONADAS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE 

ALIMENTOS 2021 – CDA – NO MUNICÍPIO DE IRUPI/ES, para suprir as necessidades 

previstas para 200 (duzentos) usuários cadastrados nestas entidades pelo período de 01 

(um) ano, em atendimento a Solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, 

Habitação e Cidadania, conforme especificações do Anexo I e II. Os interessados deverão 

apresentar a documentação para habilitação e proposta de preço, até o dia 04 de 

fevereiro de 2021, às 13:00 horas, junto à Comissão Permanente de Licitação, situada 

à Rua Jalmas Gomes de Freitas, nº 151, Centro, Irupi-ES. 

 

1. OBJETO 

 

A aquisição exclusiva de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 

VISANDO AS ENTIDADES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL SELECIONADAS PARA O 

PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS 2021 – CDA – NO MUNICÍPIO DE IRUPI/ES, 

para suprir as necessidades previstas para 200 (duzentos) usuários cadastrados nestas 

entidades pelo período de 01 (um) ano, em atendimento a Solicitação da Secretaria 

Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania, conforme especificações do Anexo 

I e II. 
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2. DATA, LOCAL E HORA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

 

Até o dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, os interessados 

entregarão 02 (dois) envelopes distintos, sendo um de documentação – HABILITAÇÃO e 

outro – PROPOSTA DE PREÇOS. 

 

3. FONTE DE RECURSO 

Ressaltamos que a dotação orçamentária para referido processo é a descrita no 

quadro abaixo: 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOMENCLATURA 

100001.082448022.051 339030 
Fundo Municipal de Assistência Social – Piso 

Básico Fixo – PAIF/CRAS. Materiais de Consumo. 

 

4. ENVELOPE Nº 001 – HABILITAÇÃO – GRUPO FORMAL DE AGRICULTORES 

FAMILIARES 

 

4.1 – Os proponentes deverão apresentar no Envelope nº 001 – HABILITAÇÃO – GRUPO 

FORMAL, os documentos abaixo enumerados, sob pena de inabilitação: 

 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

 

b) Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Jurídica para associações e 

cooperativas; 

 

c) Prova de Regularidade (certidão) com a Fazenda Federal (Certidão da SRF e Certidão 

da Dívida Ativa – Procuradoria da Fazenda), ou Certidão Conjunta e Previdência Social 

- INSS; 

 

d) Prova de Regularidade (certidão) com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço); 

 

e) CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
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f) Cópia do Estatuto e Ata de posse da atual diretoria da entidade, registrado na Junta 

Comercial ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas Em se tratando de 

empreendimentos familiares, deverá ser apresentada cópia do Contrato Social, 

registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas; 

 

g) Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação 

Escolar; 

 

h) Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção 

própria, relacionada no projeto de venda. (ANEXO VI) 

 

5. ENVELOPE Nº. 001 – HABILITAÇÃO – GRUPO INFORMAL DE AGRICULTORES 

FAMILIARES 

 

5.1 – Os proponentes deverão apresentar no Envelope nº 001 – HABILITAÇÃO – GRUPO 

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

 

a) Cópia e original de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

 

b) Cópia da FACA (Ficha de Atualização Cadastral Agropecuária); 

 

c) Cópia da DAP principal (Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento 

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

participante; 

 

5.2 - A sessão designada para abertura dos envelopes poderá ser acompanhada pelos 

interessados, integrantes do Grupo Informal. 

 

6. ENVELOPE Nº. 002 – PROPOSTA DE PREÇOS/PROJETO DE VENDA  

 

6.1 – No Envelope nº 002 deverá conter a Proposta de Preços, ao que se segue: 

 

a) Ser formulada em 01 (uma) via, contendo a identificação da associação ou 

cooperativa, datada, assinada por seu representante legal ou formulada em 01 
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(uma) via, datada e assinada, contendo a identificação da Pessoa Física responsável 

pelo fornecimento; 

 

b) Discriminação completa dos gêneros alimentícios ofertados, conforme 

especificações e condições do Anexo I; 

 

c) Preço unitário de cada item, devendo ser cotado em Real e com até duas casas 

decimais após a vírgula (R$ 0,00); 

 

d) Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de 

produção própria, relacionada no projeto de venda. (ANEXO VII). 

 

7. LOCAL DE ENTREGA E PERIODICIDADE 

 

7.1. Os itens deverão ser entregues conforme cronograma em anexo, estabelecido pela 

Secretaria da Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania, na Associação de 

Desenvolvimento Social de Irupi – ADESI, localizada à Rua Vereador Geremias de Castro 

Souza, Nº 119, Centro, Irupi-ES. 

 

8. PAGAMENTO 

 

8.1 – O Termo de Recebimento da Agricultura Familiar será expedido mensalmente, após 

as entregas quinzenais do mês e assinado pela representante da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, Habitação e Cidadania sendo a base para expedição das notas fiscais 

discriminando os produtos do agricultor e consequentemente a garantia do pagamento 

mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada; 

 

8.2 – O preço de compra será o menor preço apresentado pelos proponentes; 

 

8.3 – Para composição de preço de referência, será considerada a média de preços 

praticada no mercado local e a Feira de Hortifrutigranjeiros do Município de Irupi; 

 

8.4 – O valor pago anualmente a cada agricultor não poderá exceder a R$ 6.500,00 (seis 

mil e quinhentos reais). 
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9. CONTRATAÇÃO 

 

9.1 O proponente vencedor deverá assinar o Contrato de compra e venda de gêneros 

alimentícios, conforme Minuta de Contrato (ANEXO VIII); 

 

9.2 A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura; 

 

9.3 O limite individual de venda para cada agricultor familiar e do empreendedor familiar 

deve respeitar o valor máximo de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais); 

 

9.4 Os fornecedores que aderirem a este Processo declaram que atendem a todas as 

exigências legais e regulatórias para tanto e que possuem autorização legal para fazer a 

Proposta, sujeitando-se, em caso de declaração falsa as penalidades da legislação civil e 

penal aplicáveis; 

 

9.5 O preço de aquisição será o preço médio pesquisado por, no mínimo, 03 (três) 

mercados em âmbito local, territorial, estadual ou nacional, nessa ordem, priorizando a 

feira do produtor da Agricultura Familiar, quando houver.  

 

10. DAS SANÇÕES EM CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

10.1. A recusa injustificada pelo agricultor em efetuar a entrega, acarretará em multa no 

valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta; 

 

10.2. O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, acarretará a multa de 0,3% 

(zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por 

cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado; 

 

10.3. Caso o(a) agricultor(a) não efetue a entrega dos gêneros alimentícios na data 

programada, sem uma justificativa, por 2 (duas) vezes consecutivas ele(a) terá o Contrato 

rescindido ou cancelada a ordem de fornecimento. 
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11. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

11.1 - A Participação de qualquer proponente Vendedor no Processo implica a aceitação 

tácita, incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições, assim 

como de seus anexos; 

 

11.2 – A presente Chamada Pública poderá ser obtida na Comissão Permanente de 

Licitação no horário de 12:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira; 

 

11.3 – Serão priorizados os grupos formais na aquisição dos Gêneros Alimentícios; 

 

11.4 - A presente Chamada Pública é regulada pelas Leis Brasileiras, sendo exclusivamente 

competente o Foro do Município de Iúna/ES, para conhecer, julgar quaisquer questões dela 

decorrentes; 

 

11.5 - Informamos que, todo conteúdo dos anexos, digitados de acordo com os padrões 

de formatação das tabelas do Setor de Licitação, serão enviados via correio eletrônico ao 

responsável da Comissão Permanente de Licitação Municipal, para agilizar o andamento do 

processo licitatório; 

 

11.6 – Fazem parte integrante do presente expediente: 

 

Anexo I – Termo de referência;  

 

Anexo II – Planilha de Balizamento de Custos; 

 

Anexo III – Cronograma de Entrega; 

 

Anexo IV - Declaração de Produção Própria para Grupos Formais; 

 

Anexo V - Declaração de Produção Própria para Grupos Informais; 

 

Anexo VI – Minuta do Contrato. 
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Irupi-ES, 13 de janeiro de 2021. 

 

 

DANIEL EMERICK DE OLIVEIRA 

PRESIDENTE DA CPL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Objetivo 

 

O presente termo visa esclarecer e direcionar os procedimentos essenciais para 

a Comissão Permanente de Licitação elaborar o ato convocatório e a formalização do 

processo administrativo de chamada pública.  

 

O atendimento aos requisitos estabelecidos no presente Termo de Referência 

evitará equívocos nas contratações com os fornecedores. 

 

Solicitamos que o presente Termo de Referência faça parte do processo 

licitatório e fique à disposição dos agricultores familiares interessados, uma vez que o 

Termo de Referência define, detalha e justifica a contratação de forma precisa, bem como 

os critérios para aceitação dos produtos, de modo a auxiliar a CPL. 
 

Desta forma, não poderá ser negado ao licitante o acesso a essas informações, 

devendo integrar o Edital ou estar à disposição do licitante para consulta. 

 

Objeto 

 

O presente documento tem por finalidade definir e especificar os requisitos, 

objetivos e características básicas necessárias, com intuito de viabilizar a Chamada Pública 

para aquisição exclusiva de gêneros alimentícios conforme especificações contidas na 

Planilha de Balizamento e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, 

para o atendimento das necessidades previstas para cerca de 200 (duzentos) usuários 

cadastrados nas Entidades da Rede Socioassistencial por um período de 12 meses, a contar 

da data da assinatura dos contratos de fornecimento. 
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JUSTIFICATIVA 

 

Conforme último censo demográfico (IBGE, 2010), a população do município 

de Irupi corresponde a cerca de 11.723 habitantes, entretanto, deste total 642 pessoas 

encontravam-se em situação de extrema pobreza, ou seja, com renda domiciliar mensal 

per capita de até R$ 70,00 (setenta reais).  

 

Segundo dados do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família, há no município 

1.148 famílias beneficiárias do Bolsa Família e esse público equivale a aproximadamente 

27% da população total do município e inclui 40 famílias que, sem o programa, estariam 

em condição de extrema pobreza.  

 

Além de pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional que 

carecem de suporte, existem instituições socioassistenciais que necessitam do 

fornecimento periódico de alimentos para assistir de forma adequada seus usuários, são 

elas: o CAMAG e a APAE. 

 

A alimentação adequada é um direito fundamental do ser humano, inerente à 

dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na 

Constituição Federal, devendo o poder público adotar as políticas e ações que se fizerem 

necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população 

(Lei 11.346 de 15/11/2006). 

 

Sendo assim, o Projeto CDA consistirá na aquisição de gêneros alimentícios de 

forma direta da agricultura familiar e doação simultânea dos produtos adquiridos à rede 

socioassistencial. 

O Projeto Compra Direta de Alimentos está fundamentado nos princípios 

constitucionais do art. 6º da Constituição Federal, na Lei 11.346 de 15 de setembro de 

2006, que criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN e na Lei 

Complementar Estadual nº. 609, de 09 de dezembro de 2011, alterada pela Lei 

Complementar nº 824 de 16 de abril de 2016, que institui o Sistema Estadual de Segurança 

Alimentar e Nutricional Sustentável do Espírito Santo (SISAN-ES). Ela estabelece as 

definições, princípios, diretrizes, objetivos e composição do Sistema, por meio do qual o 

poder público, com a participação da sociedade civil organizada, formulará e implementará 
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políticas, planos, programas e ações com vistas a assegurar o Direito Humano à 

Alimentação Adequada – DHAA e a soberania alimentar. 

 

Assim, a obtenção de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar visa 

promover a melhoria da qualidade da alimentação dos usuários cadastrados na rede 

socioassistencial do Município de Irupi, bem como criar oportunidades de geração de renda 

que poderão beneficiar famílias agricultoras, estimular a permanência do agricultor no 

campo, valorizar a produção local/regional e fomentar o desenvolvimento agrário 

sustentável.  

 

DO FUNDAMENTO LEGAL 

 

A legislação básica a ser definida como fundamentação para a realização do 

procedimento licitatório é Lei Federal nº. 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº. 8.883/94, 

Lei Federal nº. 9.648/98, Lei Complementar nº. 123/2006, Lei Complementar nº 101/00, 

Lei nº. 10.520/02 e Decreto Municipal que dispõe sobre a Comissão Permanente de 

Licitação. 

Os atos convocatórios da Chamada Pública deverão ser publicados de forma 

resumida (extrato), contendo a indicação do local onde os interessados poderão obter o 

texto integral do Edital e todas as informações sobre a licitação. 

 

Na contagem dos prazos será excluído o dia do início e incluirá o do vencimento 

e considerará apenas os dias de expediente do órgão licitante, nos termos do Art. 110 da 

Lei Federal nº. 8.666/93. Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente no órgão 

ou na entidade promotora da Chamada Pública. 

 

FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

A Prefeitura Municipal adotará como critério para formação de planilha básica 

de preços praticados no mercado regional, conforme cotações de preços, obtendo-se os 
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preços médios expressos na planilha abaixo. Nela estão descritos os gêneros alimentícios, 

quantidade, preço unitário e total em reais dos produtos que poderão ser adquiridos dos 

agricultores familiares para o programa CDA. 

 

ITEM 
DESCRIÇÃO DO 

PRODUTO 
QTD. UNID. 

PREÇO 

UNITÁRIO 

(R$) 

PREÇO 

TOTAL (R$) 

01 

Abacate - do tipo comum, 

tamanho médio a extra, 

com casca sã, sem sinais de 

rupturas ou machucados, 

grau de amadurecimento 

ideal para consumo. Sem 

danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e 

transporte. 

760 kg 4,16 3.161,60 

02 

Abóbora madura – deverá 

apresentar tamanho e 

coloração uniformes, polpa 

deve ser firme e compacta, 

graúda, isenta de 

enfermidades, parasitas e 

larvas, material terroso e 

sujidades, sem danos físicos 

e mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte. 

3000 kg 2,44 7.320,00 

03 

Abóbora verde - com 

casca lisa e brilhante, firme, 

não pode estar murcha, 

nem melando. Isenta de 

enfermidades, parasitas e 

larvas, material terroso e 

sujidades, sem danos físicos 

1410 kg 3,13 4.413,30 
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e mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte. 

04 

Alface - fresca, com folhas 

brilhantes, lisas e viçosas, 

firmes e sem áreas escuras, 

com coloração e tamanho 

uniformes e típicos da 

variedade, sem sujidades ou 

outros defeitos que possam 

alterar sua aparência e 

qualidade, de colheita 

recente, livre de resíduos de 

fertilizantes. 

3000 kg 3,90 11.700,00 

05 

Almeirão - de colheita 

recente, com folhas 

brilhantes, lisas e viçosas, 

firmes e com coloração e 

tamanho uniformes, sem 

sujidades ou outros defeitos 

que possam alterar sua 

aparência e qualidade, livre 

de resíduos de fertilizantes, 

entrega deverá ser feita em 

maços de aproximadamente 

250g cada. 

250 kg 3,94 985,00 

06 

Banana da Terra - extra, 

em pencas, frutos com 60 a 

70% de maturação, 

tamanho e coloração 

uniformes, com polpa firme 

e intacta, devendo ser bem 

desenvolvida, isenta de 

enfermidades, parasitas e 

larvas, material terroso e 

1500 kg 4,53 6.795,00 
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sujidades, sem danos físicos 

e mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte, de 

colheita recente, livre de 

resíduos do sistema de 

produção. 

07 

Banana Prata - extra, em 

pencas, frutos com 60 a 

70% de maturação, 

tamanho e coloração 

uniformes, com polpa firme 

e intacta, devendo ser bem 

desenvolvida, isenta de 

enfermidades, parasitas e 

larvas, material terroso e 

sujidades, sem danos físicos 

e mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte. 

1500 kg 3,15 4.725,00 

08 

Batata Doce - lisa, firme e 

compacta, devendo ser 

graúda, isenta de 

enfermidades, parasitas e 

larvas, material terroso e 

sujidades, sem danos físicos 

e mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte, livre 

de resíduos de fertilizantes. 

750 kg 3,51 2.632,50 

09 

Beterraba - extra, 

tamanho e coloração 

uniformes, firme e 

compacta, livre de resíduos 

de fertilizantes, isenta de 

enfermidades, parasitas e 

larvas, material terroso e 

250 kg 3,23 807,50 
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sujidades, sem danos físicos 

e mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte. 

10 

Brócolis – verde, novo, 

cabeça bem fechada, de 1ª 

qualidade, não pode estar 

amarelado. 

350 kg 5,06 1771,00 

11 

Cebolinha verde - fresca, 

com folhas brilhantes, lisas 

e viçosas, firmes e sem 

áreas escuras, com 

coloração e tamanho 

uniformes e típicos da 

variedade, sem sujidades ou 

outros defeitos que possam 

alterar sua aparência e 

qualidade, de colheita 

recente, livre de resíduos de 

fertilizantes, entrega deverá 

ser feita em maços de 

aproximadamente 150g 

cada. 

290 kg 10,15 2.943,50 

12 

Cenoura - extra, tamanho 

e coloração uniformes, firme 

e compacta, livre de 

resíduos de fertilizantes, 

isenta de enfermidades, 

parasitas e larvas, material 

terroso e sujidades, sem 

danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e 

transporte. 

450 kg 3,96 1.782,00 

13 
Chuchu-  extra, cor verde, 

tamanho e coloração 
800 kg 1,88 1.504,00 
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uniformes, firme e 

compacto, livre de resíduos 

de fertilizantes, isenta de 

enfermidades, parasitas e 

larvas, material terroso e 

sujidades, sem danos físicos 

e mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte. 

14 

Coentro - de colheita 

recente, com folhas 

brilhantes, lisas e viçosas, 

firmes e sem áreas escuras, 

com coloração e tamanho 

uniformes e típicos da 

variedade, sem sujidades ou 

outros defeitos que possam 

alterar sua aparência e 

qualidade, livre de resíduos 

de fertilizantes, devendo ser 

entregues em maços de 

aproximadamente 150g 

cada. 

65 kg 9,98 648,70 

15 

Couve - fresca, com folhas 

brilhantes, lisas e viçosas, 

firmes e sem áreas escuras, 

com coloração e tamanho 

uniformes e típicos da 

variedade, sem sujidades ou 

outros defeitos que possam 

alterar sua aparência e 

qualidade, de colheita 

recente, livre de resíduos de 

fertilizantes, entrega deverá 

ser feita em maços de 

752 kg 4,54 3.414,08 
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aproximadamente 250g 

cada. 

16 

Feijão Preto - tipo 1. 

Produto obtido da safra 

corrente e de matérias-

primas sãs e limpas. Isento 

de sujidades, mofo, 

parasitas, larvas e matérias 

prejudiciais à saúde 

humana. Aspecto, cor, 

cheiro e sabor 

característicos da espécie. 

Embalagem de 1 Kg, 

devendo apresentar na 

embalagem informações 

básicas, com nome do 

produtor, data da colheita e 

peso líquido. 

1232 kg 7,96 9.806,72 

17 

Jiló - de primeira qualidade, 

tamanho médio, coloração 

uniforme, isento de matéria 

terrosa, fungos ou 

parasitas, de consistência 

firme e sem danos físicos 

e/ou mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte. 

255 kg 3,64 928,20 

18 

Laranja - fresca, cor 

amarela esverdeada, com 

aspecto, cor e cheiro e sabor 

próprio, com polpa firme e 

intacta, devendo ser bem 

desenvolvida e maturação 

mediana, livre de resíduos 

de fertilizantes, isenta de 

4000 kg 3,19 12.760,00 
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enfermidades, parasitas e 

larvas, material terroso e 

sujidades, sem danos físicos 

e mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte. 

19 

Limão - frutos com 

maturação adequada ao 

consumo, cor esverdeada, 

com aspecto, cor, cheiro e 

sabor próprio, com polpa 

firme e intacta, devendo ser 

bem desenvolvido, isentos 

de enfermidades, parasitas 

e larvas, material terroso e 

sujidades, sem danos físicos 

e mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte, de 

colheita recente. De 

primeira qualidade, 

tamanho médio a grande. 

450 kg 7,47 3.361,50 

20 

Mamão - íntegro, casca 

lisa, consistência firme, de 

primeira qualidade, de 

tamanho e grau médio de 

maturação, isento de 

sujidades, substâncias 

terrosas ou corpos 

estranhos, isenta de danos 

por qualquer lesão física ou 

mecânica. 

200 kg 3,37 674,00 

21 

Mandioca - raízes 

medianas a grandes, firmes 

e compactas, isentas de 

enfermidades, parasitas e 

1500 kg 2,75 4.125,00 
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larvas, material terroso e 

sujidades, sem danos físicos 

e mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte. 

22 

Manga - De primeira 

qualidade, inteira e limpa, 

devendo ser bem 

desenvolvida, isenta de 

enfermidades, parasitas e 

larvas, material terroso e 

sujidades, sem danos físicos 

e mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte, de 

colheita recente, devendo 

ser transportada de forma 

adequada, apresentando 

grau de amadurecimento 

ideal para consumo. 

500 kg 5,38 2690,00 

23 

Quiabo - De primeira 

qualidade, tenros, frescos, 

verdes, de colheita recente, 

sem sinais de 

amarelamento com grau de 

maturação adequada, 

isento de substâncias 

terrosas, sujidades e corpos 

estranhos. Transportados 

de forma adequada. Sem 

danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e 

transporte. 

491 kg 6,00 2.946,00 

24 

Repolho branco -  extra, 

fresco, tamanho e coloração 

uniformes, firme e 

450 kg 2,21 994,50 
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compacto, livre de resíduos 

de fertilizantes, isento de 

enfermidades, parasitas e 

larvas, material terroso e 

sujidades, sem danos físicos 

e mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte. 

25 

Salsinha verde - fresca, 

com folhas brilhantes, lisas 

e viçosas, firmes e sem 

áreas escuras, com 

coloração e tamanho 

uniformes e típicos da 

variedade, sem sujidades ou 

outros defeitos que possam 

alterar sua aparência e 

qualidade, de colheita 

recente, livre de resíduos de 

fertilizantes, devendo ser 

entregues em maços de 

aproximadamente 150g 

cada. 

209 kg 11,10 2.319,90 

26 

Taioba - fresca, com folhas 

brilhantes, lisas e viçosas, 

firmes e sem áreas escuras, 

com coloração e tamanho 

uniformes, sem sujidades 

ou outros defeitos que 

possam alterar sua 

aparência e qualidade, de 

colheita recente, entrega 

deverá ser feita em maços 

de aproximadamente 250g 

cada. 

200 kg 3,98 796,00 
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27 

Tangerina Ponkan – 

deverá ser fresca, com 

aspecto, cor e cheiro e sabor 

próprio, com polpa firme e 

intacta, devendo ser bem 

desenvolvida e maturação 

mediana, isenta de 

enfermidades, parasitas e 

larvas, material terroso e 

sujidades, sem danos físicos 

e mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte. 

500 kg 2,99 1.495,00 

VALOR TOTAL R$ 97.500,00 

 

Valor Total: R$ R$97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais). 

 

A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 

 

A ordem de fornecimento para execução (ordem de compra), do objeto acima 

citado é da competência do Prefeito, do Setor de Compras sua autorização. 

 

DO PAGAMENTO 
 

 

O Termo de Recebimento da Agricultura Familiar será expedido mensalmente, 

após as entregas quinzenais do mês e assinado pela representante da Secretaria Municipal 

de Assistência Social, Habitação e Cidadania sendo a base para expedição das notas fiscais 

discriminando os produtos do agricultor e consequentemente a garantia do pagamento 

mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada. 
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VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

Esta Secretaria sugere para o futuro contrato que vier a ser assinado o prazo 

de 12 meses a partir da data de sua assinatura. 

 

DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

A recusa injustificada pelo agricultor em efetuar a entrega, acarretará em multa 

no valor de5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta. 

 

O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, acarretará a multa de 

0,3% (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez 

por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado. 

 

Caso o(a) agricultor(a) não efetue a entrega dos gêneros alimentícios na data 

programada, sem uma justificativa, por 2 (duas) vezes consecutivas ele(a) terá o Contrato 

rescindido ou cancelada a ordem de fornecimento. 

 

DETERMINAÇÕES: 

 

- Serão aceitos somente produtos de primeira ou qualidade superior, conforme descrição 

dos produtos contida no anexo; 

 

- Os produtos olerícolas deverão obedecer às seguintes condições de qualidade: 

 

A. Grau de maturação deverá ser uniforme. 

 

B. Serão aceitos frutos com danos mecânicos de até 5%. 

 

C. Serão aceitos frutos manchados até 3%. 
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D. Não serão aceitos frutos deteriorados. 

 

E. Não serão aceitos frutos danificados por doenças/pragas. 

 

F. Deverão vir selecionados, apresentando padronização de tamanho. 

 

- Os produtos que não estiverem de acordo com as condições estabelecidas, serão 

devolvidos no mesmo momento para o produtor, não incluindo o item devolvido na nota 

para pagamento. 

 

- Não será aceito que o produto selecionado para o dia da entrega seja entregue em outra 

semana ou mês. Contudo, caso o(a) fornecedor(a) apresente uma justificativa, esta será 

avaliada pela equipe técnica responsável pelo programa, a qual poderá acatá-la ou não e 

desta forma postergar a entrega programada previamente para o(a) agricultor(a). 

 

- Os fornecedores classificados DOS PRODUTOS QUE SÃO BENEFICIADOS deverão 

apresentar amostras dos seus produtos, no prazo máximo de 48h após a fase de 

habilitação, em CARÁTER CLASSIFICATÓRIO, para avaliação e seleção dos produtos a 

serem adquiridos pelo CDA, visto que estes produtos deverão ser de primeira qualidade, 

atendendo ao disposto na legislação de alimentos estabelecida pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA e pelas autoridades sanitárias locais. As amostras serão 

avaliadas pela Coordenação CDA, com o prazo de 05 (cinco) dias úteis para análise das 

amostras e expedição de laudo classificatório. 

 

- Os produtos olerícolas NÃO PRECISARÃO APRESENTAR AMOSTRAS para avaliação em 

caráter classificatório; 

 

- O cronograma de entrega poderá sofrer alterações, quanto às datas de entrega e quanto 

à quantidade total dos produtos a serem entregues, em virtude de atrasos no processo da 

Chamada Pública, produtos indisponíveis para compra e alterações na demanda de 

produtos pelas entidades receptoras. 
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- Representantes das Secretarias Municipais de Agricultura e Meio Ambiente e de 

Assistência Social, Habitação e Cidadania juntamente com um servidor do Incaper irão 

visitar as propriedades rurais dos fornecedores classificados, para vistoria da qualidade da 

produção e condições higiênicas sanitárias das mesmas. 

 

- Os produtores que não chegarem com frequência no horário (entre 07:30 e 8:30h da 

manhã) e data previamente estabelecidos para realizar a entrega (quinzenalmente - as 

terças-feiras do mês) poderão receber notificação encaminhando ao setor responsável e 

devolução do produto, sendo ele não empregado na nota para pagamento. 

 

- O (A) produtor (a) que por algum motivo desistir de entregar um ou mais gêneros 

alimentícios deverá informar a equipe técnica qual a motivação da desistência. Os 

profissionais responsáveis avaliarão as medidas a serem adotadas para permanência do 

fornecedor (a) no programa e caso ele (a) demonstre interesse em ser desligado haverá a 

necessidade de confeccionar um ofício solicitando o seu desligamento do programa. Os 

produtos que estavam na responsabilidade deste (a) fornecedor (a) serão redistribuídos 

entre os fornecedores que estejam interessados e ainda possuam limite para 

comercialização.  
 

LOCAL E CONDIÇÕES PARA ENTREGA 

 

Os itens deverão ser entregues conforme cronograma em anexo, estabelecido 

pela Secretaria da Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania na Associação de 

Desenvolvimento Social de Irupi – ADESI, localizada à Rua Vereador Geremias de Castro 

Souza, Nº 119, Centro, Irupi-ES. 

 

 - Informamos que, todo conteúdo dos anexos, digitados de acordo com os 

padrões de formatação das tabelas do Setor de Licitação, serão enviados via correio 

eletrônico ao responsável da Comissão Permanente de Licitação Municipal, para agilizar o 

andamento do processo licitatório. 
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Irupi-ES, 16 de dezembro de 2020 

 

Marlene Gonçalves 

Secretária Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania 
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ANEXO II – PLANILHA DE BALIZAMENTO DE CUSTOS 

 

 

ITEM 
DESCRIÇÃO DO 

PRODUTO 
QTD. UNID. 

PREÇO 

UNITÁRIO 

(R$) 

PREÇO 

TOTAL (R$) 

01 

Abacate - do tipo comum, 

tamanho médio a extra, 

com casca sã, sem sinais de 

rupturas ou machucados, 

grau de amadurecimento 

ideal para consumo. Sem 

danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e 

transporte. 

760 kg 4,16 3.161,60 

02 

Abóbora madura – deverá 

apresentar tamanho e 

coloração uniformes, polpa 

deve ser firme e compacta, 

graúda, isenta de 

enfermidades, parasitas e 

larvas, material terroso e 

sujidades, sem danos físicos 

e mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte. 

3000 kg 2,44 7.320,00 

03 

Abóbora verde - com 

casca lisa e brilhante, firme, 

não pode estar murcha, 

nem melando. Isenta de 

enfermidades, parasitas e 

1410 kg 3,13 4.413,30 
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larvas, material terroso e 

sujidades, sem danos físicos 

e mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte. 

04 

Alface - fresca, com folhas 

brilhantes, lisas e viçosas, 

firmes e sem áreas escuras, 

com coloração e tamanho 

uniformes e típicos da 

variedade, sem sujidades ou 

outros defeitos que possam 

alterar sua aparência e 

qualidade, de colheita 

recente, livre de resíduos de 

fertilizantes. 

3000 kg 3,90 11.700,00 

05 

Almeirão - de colheita 

recente, com folhas 

brilhantes, lisas e viçosas, 

firmes e com coloração e 

tamanho uniformes, sem 

sujidades ou outros defeitos 

que possam alterar sua 

aparência e qualidade, livre 

de resíduos de fertilizantes, 

entrega deverá ser feita em 

maços de aproximadamente 

250g cada. 

250 kg 3,94 985,00 

06 
Banana da Terra - extra, 

em pencas, frutos com 60 a 
1500 kg 4,53 6.795,00 



 

27 

 

70% de maturação, 

tamanho e coloração 

uniformes, com polpa firme 

e intacta, devendo ser bem 

desenvolvida, isenta de 

enfermidades, parasitas e 

larvas, material terroso e 

sujidades, sem danos físicos 

e mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte, de 

colheita recente, livre de 

resíduos do sistema de 

produção. 

07 

Banana Prata - extra, em 

pencas, frutos com 60 a 

70% de maturação, 

tamanho e coloração 

uniformes, com polpa firme 

e intacta, devendo ser bem 

desenvolvida, isenta de 

enfermidades, parasitas e 

larvas, material terroso e 

sujidades, sem danos físicos 

e mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte. 

1500 kg 3,15 4.725,00 

08 

Batata Doce - lisa, firme e 

compacta, devendo ser 

graúda, isenta de 

enfermidades, parasitas e 

750 kg 3,51 2.632,50 
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larvas, material terroso e 

sujidades, sem danos físicos 

e mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte, livre 

de resíduos de fertilizantes. 

09 

Beterraba - extra, 

tamanho e coloração 

uniformes, firme e 

compacta, livre de resíduos 

de fertilizantes, isenta de 

enfermidades, parasitas e 

larvas, material terroso e 

sujidades, sem danos físicos 

e mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte. 

250 kg 3,23 807,50 

10 

Brócolis – verde, novo, 

cabeça bem fechada, de 1ª 

qualidade, não pode estar 

amarelado. 

350 kg 5,06 1771,00 

11 

Cebolinha verde - fresca, 

com folhas brilhantes, lisas 

e viçosas, firmes e sem 

áreas escuras, com 

coloração e tamanho 

uniformes e típicos da 

variedade, sem sujidades ou 

outros defeitos que possam 

alterar sua aparência e 

qualidade, de colheita 

290 kg 10,15 2.943,50 
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recente, livre de resíduos de 

fertilizantes, entrega deverá 

ser feita em maços de 

aproximadamente 150g 

cada. 

12 

Cenoura - extra, tamanho 

e coloração uniformes, firme 

e compacta, livre de 

resíduos de fertilizantes, 

isenta de enfermidades, 

parasitas e larvas, material 

terroso e sujidades, sem 

danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e 

transporte. 

450 kg 3,96 1.782,00 

13 

Chuchu-  extra, cor verde, 

tamanho e coloração 

uniformes, firme e 

compacto, livre de resíduos 

de fertilizantes, isenta de 

enfermidades, parasitas e 

larvas, material terroso e 

sujidades, sem danos físicos 

e mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte. 

800 kg 1,88 1.504,00 

14 

Coentro - de colheita 

recente, com folhas 

brilhantes, lisas e viçosas, 

firmes e sem áreas escuras, 

65 kg 9,98 648,70 



 

30 

 

com coloração e tamanho 

uniformes e típicos da 

variedade, sem sujidades ou 

outros defeitos que possam 

alterar sua aparência e 

qualidade, livre de resíduos 

de fertilizantes, devendo ser 

entregues em maços de 

aproximadamente 150g 

cada. 

15 

Couve - fresca, com folhas 

brilhantes, lisas e viçosas, 

firmes e sem áreas escuras, 

com coloração e tamanho 

uniformes e típicos da 

variedade, sem sujidades ou 

outros defeitos que possam 

alterar sua aparência e 

qualidade, de colheita 

recente, livre de resíduos de 

fertilizantes, entrega deverá 

ser feita em maços de 

aproximadamente 250g 

cada. 

752 kg 4,54 3.414,08 

16 

Feijão Preto - tipo 1. 

Produto obtido da safra 

corrente e de matérias-

primas sãs e limpas. Isento 

de sujidades, mofo, 

1232 kg 7,96 9.806,72 
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parasitas, larvas e matérias 

prejudiciais à saúde 

humana. Aspecto, cor, 

cheiro e sabor 

característicos da espécie. 

Embalagem de 1 Kg, 

devendo apresentar na 

embalagem informações 

básicas, com nome do 

produtor, data da colheita e 

peso líquido. 

17 

Jiló - de primeira qualidade, 

tamanho médio, coloração 

uniforme, isento de matéria 

terrosa, fungos ou 

parasitas, de consistência 

firme e sem danos físicos 

e/ou mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte. 

255 kg 3,64 928,20 

18 

Laranja - fresca, cor 

amarela esverdeada, com 

aspecto, cor e cheiro e sabor 

próprio, com polpa firme e 

intacta, devendo ser bem 

desenvolvida e maturação 

mediana, livre de resíduos 

de fertilizantes, isenta de 

enfermidades, parasitas e 

larvas, material terroso e 

4000 kg 3,19 12.760,00 



 

32 

 

sujidades, sem danos físicos 

e mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte. 

19 

Limão - frutos com 

maturação adequada ao 

consumo, cor esverdeada, 

com aspecto, cor, cheiro e 

sabor próprio, com polpa 

firme e intacta, devendo ser 

bem desenvolvido, isentos 

de enfermidades, parasitas 

e larvas, material terroso e 

sujidades, sem danos físicos 

e mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte, de 

colheita recente. De 

primeira qualidade, 

tamanho médio a grande. 

450 kg 7,47 3.361,50 

20 

Mamão - íntegro, casca 

lisa, consistência firme, de 

primeira qualidade, de 

tamanho e grau médio de 

maturação, isento de 

sujidades, substâncias 

terrosas ou corpos 

estranhos, isenta de danos 

por qualquer lesão física ou 

mecânica. 

200 kg 3,37 674,00 



 

33 

 

21 

Mandioca - raízes 

medianas a grandes, firmes 

e compactas, isentas de 

enfermidades, parasitas e 

larvas, material terroso e 

sujidades, sem danos físicos 

e mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte. 

1500 kg 2,75 4.125,00 

22 

Manga - De primeira 

qualidade, inteira e limpa, 

devendo ser bem 

desenvolvida, isenta de 

enfermidades, parasitas e 

larvas, material terroso e 

sujidades, sem danos físicos 

e mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte, de 

colheita recente, devendo 

ser transportada de forma 

adequada, apresentando 

grau de amadurecimento 

ideal para consumo. 

500 kg 5,38 2690,00 

23 

Quiabo - De primeira 

qualidade, tenros, frescos, 

verdes, de colheita recente, 

sem sinais de 

amarelamento com grau de 

maturação adequada, 

isento de substâncias 

491 kg 6,00 2.946,00 
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terrosas, sujidades e corpos 

estranhos. Transportados 

de forma adequada. Sem 

danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e 

transporte. 

24 

Repolho branco -  extra, 

fresco, tamanho e coloração 

uniformes, firme e 

compacto, livre de resíduos 

de fertilizantes, isento de 

enfermidades, parasitas e 

larvas, material terroso e 

sujidades, sem danos físicos 

e mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte. 

450 kg 2,21 994,50 

25 

Salsinha verde - fresca, 

com folhas brilhantes, lisas 

e viçosas, firmes e sem 

áreas escuras, com 

coloração e tamanho 

uniformes e típicos da 

variedade, sem sujidades ou 

outros defeitos que possam 

alterar sua aparência e 

qualidade, de colheita 

recente, livre de resíduos de 

fertilizantes, devendo ser 

entregues em maços de 

209 kg 11,10 2.319,90 
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aproximadamente 150g 

cada. 

26 

Taioba - fresca, com folhas 

brilhantes, lisas e viçosas, 

firmes e sem áreas escuras, 

com coloração e tamanho 

uniformes, sem sujidades 

ou outros defeitos que 

possam alterar sua 

aparência e qualidade, de 

colheita recente, entrega 

deverá ser feita em maços 

de aproximadamente 250g 

cada. 

200 kg 3,98 796,00 

27 

Tangerina Ponkan – 

deverá ser fresca, com 

aspecto, cor e cheiro e sabor 

próprio, com polpa firme e 

intacta, devendo ser bem 

desenvolvida e maturação 

mediana, isenta de 

enfermidades, parasitas e 

larvas, material terroso e 

sujidades, sem danos físicos 

e mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte. 

500 kg 2,99 1.495,00 

VALOR TOTAL R$ 97.500,00 

 

Valor Total: R$ R$97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais). 
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ANEXO III - CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA CDA – 2020/2021 

 

MÊS 
UNID. 

Janeiro Fevereiro  Março Abril Maio Junho Julho 

DIA 5 19 2 16 2 16 30 13 27 11 25 1 15 29 13 27 

Abóbora Kg   150   150   150     150   150 150 150 150   150 

Almeirão Kg     40         40               40 

Abacate  Kg       140     140                   

Alface Kg 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Abobrinha  Kg 103       103   103         103     103   

Banana da 

terra 
Kg 45   45 45   45 45   45   45 45 45   45 45 

Banana Prata Kg 80   80   80     80               80 

Batata-doce Kg 40   40 40   40   40   40   40 40     40 

Beterraba Kg   35     35       35       35     35 

Brócolis Kg   75           75                 

Cebolinha Kg 14   14   14   14   14   14   14   14   

Cenoura Kg 35   35     35   35     35     35     

Chuchu Kg     74       74     74       74     

Couve Kg   40   40     40   40     40   40     



 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Os agricultores familiares selecionados no chamamento público, de acordo com o cronograma, deverão se 

responsabilizar pela entrega dos produtos, conforme o cronograma de entrega pré-estabelecido. O local para o recolhimento 

e armazenamento dos gêneros alimentícios está localizado no Parque de Exposição Dirceu Santos.  A entrega e recebimento 

dos produtos ocorrerá de forma quinzenal. 

 

Feijão Kg 67   67   67     67   67   67   67   67 

Jiló kg           35           35         

Laranja Kg 130     130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 

Limao kg   35     35       35     35     35   

Manga Kg   80   80     80   80               

Mandioca Kg   76   76 76   76   76   76 76   76   76 

Quiabo Kg 36           36           36     36 

Repolho Kg   76   76                     76   

Taioba kg       40                       40 

Tangerina kg                   130   130   130     

Salsinha Kg   8   8   8   8   8   8   8   8 
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MÊS 
UND 

Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 
Total 

kg 

DIA 10 24 7 21 5 19 2 16 30 7 21   

Abóbora Kg 150 150 150 150   150   150 150   150 2550 

Almeirão kg       40               160 

Abacate  kg                 140   140 560 

Alface Kg 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 1350 

Abobrinha  Kg   103     103     103   103   927 

Banana da terra Kg 45 45 45   45   45 45   45 45 855 

Banana Prata Kg   80   80 80   80       80 800 

Batata-doce Kg 40   40       40     40   520 

Beterraba Kg                       175 

Brócolis Kg       75         75     300 

Cebolinha 14 14   14   14   14   14   14 196 

Cenoura Kg           35   35       280 

Chuchu Kg       74       74       444 

Couve Kg   40       40     40     360 

Feijão Kg     67   67   67       67 804 
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Limão kg                        175 

Jiló kg       35     35     35   175 

Laranja Kg   130   130   130   130   130   2470 

Limão kg           35   35       245 

Manga Kg                   80   400 

Mandioca Kg 76   76   76   76 76   76 76 1216 

Quiabo Kg 36     36   36 36   36     324 

Repolho Kg 76                     304 

Taioba kg     40                 120 

Tangerina kg                       390 

Salsinha Kg   8   8   8   8   8   104 



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI 

Secretaria de Administração 
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ANEXO IV 

 

“MODELO 1: GRUPOS FORMAIS” 

 

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA 

CHAMADA PÚBLICA N° 001/2021 

 

Eu, ________________________________________________, 

representante da  

Cooperativa/Associação ______________________________________________, 

inscrita n° CNPJ sob n°________________________ e DAP Jurídica 

n°____________________, declaro para os devidos fins que os gêneros alimentícios 

relacionados no projeto de venda no nome dos sócios são produzidos nas suas 

Unidades de Produção Familiar. 

 

 

 

Local e Data 

 

 

 

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

(representante legal) 
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ANEXO V 

 

“MODELO 2: GRUPO INFORMAL” OU “FORNECEDOR INDIVIDUAL” 

 

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA 

CHAMADA PÚBLICA N° 001/2021 

 

Eu, ________________________________________________, portador do CPF 

n°________________________ e DAP n°____________________, declaro para os 

devidos fins que os gêneros alimentícios relacionados no projeto de venda são 

produzidos na minha Unidade de Produção Familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

Local e Data 

 

 

 

 

 

 

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

(representante legal) 

 

 

 

 

 

 

* No caso de Grupo Informal, TODOS os integrantes do Grupo deverão 

entregar a declaração individualmente. 
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ANEXO VI 

MINUTA DE CONTRATO 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000815/2020 

CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021 

CONTRATO Nº __/2021 

 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI – ESTADO DO ESPIRITO 

SANTO, pessoa Jurídica de direito Público interno, inscrita no CGC/MF 

36.403.954/0001-92, sediada à Rua Jalmas Gomes de Freitas nº 124 - Centro – Irupi 

- ES, representada por seu Prefeito Municipal o Sr. Edmilson Meireles de Oliveira, 

brasileiro, inscrito no CPF sob o nº. 813.296.287-72 e RG n. 747.346 – SSP/ES, 

residente e domiciliado na Rua João Costa, n. 260, Bairro Centro, na cidade de 

Irupi/ES, CEP 29.398-000, denominado doravante neste ato de CONTRATANTE e 

________________, pessoa jurídica/física de direito privado, com sede na cidade de 

____________, na Rua _____________________, inscrita no CNPJ/CPF sob n.º 

_____________, neste ato representado por seu representante legal Sr. 

________________, ___________, ___________, residente e domiciliado na Rua 

______________, portador da cédula de identidade n.° ___________, e CPF n.º 

___________ doravante denominado CONTRATADA, as partes acima qualificadas 

celebram, entre si, por este instrumento de contrato, mediante as seguintes cláusulas 

e condições que seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 

É objeto desta contratação é a aquisição exclusiva de GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR VISANDO AS ENTIDADES DA REDE 

SOCIOASSISTENCIAL SELECIONADAS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA DE 

ALIMENTOS 2021 – CDA – NO MUNICÍPIO DE IRUPI/ES, para suprir as necessidades 

previstas para 200 (duzentos) usuários cadastrados nestas entidades pelo período de 

01 (um) ano, em atendimento a Solicitação da Secretaria Municipal de Assistência 

Social, Habitação e Cidadania, conforme especificações do Anexo I e II. 
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CLÁUSULA SEGUNDA: DA OBRIGAÇÃO 

 

O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da 

Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no bojo do Termo de 

Referência e anexos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO LIMITE DE CONTRATAÇÃO INDIVIDUAL 

 

O limite individual de venda de gêneros alimentícios da Agricultura 

Familiar e do Empreendedor Familiar Rural será de até R$ 6.500,00 (seis mil e 

quinhentos reais); 

 

CLÁUSULA QUARTA: DOS FORNECEDORES/ENTIDADES 

 

OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS 

deverão informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores 

individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios 

da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo 30 dias após a 

assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DA ENTREGA 

 

O início e o término da entrega dos gêneros alimentícios serão conforme 

cronograma anexo, de acordo com a solicitação da Secretaria de Assistência Social, 

Habitação e Cidadania, que irá confirmar as quantidades solicitadas, podendo sofrer 

pequenas modificações, decorrentes da demanda das escolas atendidas pela entidade 

executora. 

 

a) A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos locais, dias e quantidades 

de acordo com a chamada pública n.º 001/2021. 

 

A entrega deverá ser feita de acordo com o Cronograma de entrega em 

anexo, podendo sofrer cancelamentos e/ou alterações para mais ou para menos nas 

quantidades e possíveis substituições com até 24 horas de antecedência da entrega.  
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A entrega deverá ser nas terças-feiras de 7:30 às 8:30 nos dias 

estabelecidos pelo cronograma. Os produtos que são beneficiados serão repassados 

mensalmente de acordo com cronograma. 

 

b) O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se-á na Associação de 

Desenvolvimento Social de Irupi – ADESI, localizada à Rua Vereador Geremias de 

Castro Souza, Nº 119, Centro, Irupi-ES. 

 

CLÁUSULA SEXTA:  

 

Nos valores mencionados no edital estão incluídas as despesas com frete, 

recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, 

comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao 

cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: 

 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das 

seguintes dotações orçamentárias:  

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOMENCLATURA 

100001.082448022.051 339030 
Fundo Municipal de Assistência Social – Piso 

Básico Fixo – PAIF/CRAS. Materiais de Consumo. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA: 

 

O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula 

quinta, alínea “b”, e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, 

efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. 

 

Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto 

houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual. 
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CLÁUSULA NONA: 

 

O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para 

pagamento do CONTRATADO FORNECEDOR, deverá pagar multa de 2%, mais juros 

de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA: 

 

Nos casos de inadimplência da CONTRATANTE, observar-se-á o disposto 

no art. 20 da Lei n.º11.947, de 16/06/2009 e demais legislações relacionadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 

 

O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo mínimo de 05 

(cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congêneres, dos produtos 

participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 

para Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 

 

O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo mínimo de 05 

(cinco) anos as Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento, apresentados 

nas prestações de contas, estando à disposição para comprovação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 

 

É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o 

ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta 

responsabilidade à fiscalização, exceto em caso fortuito ou força maior. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 

 

O CONTRATANTE em razão da supremacia dos interesses públicos sobre 

os interesses particulares poderá: 
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a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de 

interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO; 

 

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

do CONTRATADO; 

 

c) fiscalizar a execução do contrato; 

 

d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 

 

Sempre que 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 QUINTA: 

 

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser 

descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando 

for o caso, cobrada judicialmente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 

 

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretária Municipal 

de Assistência Social, Habitação e Cidadania.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: 

 

O presente contrato rege-se, ainda, pela integra da Chamada Pública n.º 

001/2021, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato 

for omisso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: 

 

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo 

formal entre as partes, resguardada as suas condições essenciais. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA: 

 

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e 

expressas, por meio de protocolo, junto a Prefeitura Municipal de Irupi. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: 

 

Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua 

efetivação, por carta, 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) qualquer dos motivos previstos em lei. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: 

 

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a última entrega dos 

produtos, conforme cronograma anexo. 

 

CLÁUSULA VIGÉMA SEGUNDA:  

 

É competente o Foro da Comarca de Iúna/ES, para dirimir qualquer 

controvérsia que se originar deste contrato. 

 

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente 

instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

 

Irupi/ES, _____ de _______ de 2021. 

 

 

EDMILSON MEIRELES DE OLIVEIRA 

PREFEITO MUNICIPAL  

Contratante 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI 

Secretaria de Administração 
 

 

 

48 

_________________________  

Contratado 

 

Testemunhas: 

 

Nome:                                                      CPF nº 

Nome:                                                      CPF nº 


