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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR  

 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 005/2020 

 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2020 

 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020 

 

O MUNICÍPIO DE JANUÁRIA-MG, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 

com sede na cidade de Januária - MG, na Rua Ana Maria Montalvão Pimenta, nº 75, Centro, 

inscrito no CNPJ sob o no 21.461.546/0001-10, neste ato representada pela Secretária 

Municipal de Educação, Sra. Valéria Viviane Mota Guedes,  inscrita no CPF nº 

951.227.296-20, residente e domiciliada em Januária/MG, por intermédio da Comissão de 

Licitação, nomeados através Decreto nº 4.309, de 26.06.2019, torna público, para 

conhecimento dos interessados que está instaurando processo de Inexigibilidade de 

Licitação, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020, para CREDENCIAMENTO de 

fornecedores, visando à aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do 

empreendedor familiar rural, para alimentação escolar ano letivo 2020, destinados ao 

atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme lei nº 

11.947/2009, resolução FNDE nº 4 de 02/04/2015 e resolução FNDE nº 26/2013, em 

atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação, e através do presente 

instrumento, segundo as condições estabelecidas no presente Edital, nos seus anexos, e em 

observância às prerrogativas da Lei Federal nº. 8.666/93, Lei Federal Complementar n°. 

123/06 e na Lei Complementar Municipal n°. 077/10. 

 

Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão 

apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda até o dia 10/02/2020 às 

14:00 horas, no Departamento de Licitação. 

 

OBSERVAÇÂO:  

 

Sendo que o dia da abertura dos envelopes, os interessados deverão apresentar a 

documentação para habilitação e Projeto de Venda as 09:00 horas do dia 13/02/2020. 

 

A abertura dos envelopes no dia 13/02/2020 às 09:00 horas na sede da Secretaria Municipal 

de Educação, no endereço situado a Rua Honor Caciquinho n° 220, Jadete, CEP 39.480-

000 - Januária/MG. Os envelopes devem estar devidamente lacrados contendo toda 

documentação de acordo com o edital e identificados.  

  

1. OBJETO 

 

O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 

familiar e do empreendedor familiar rural, para alimentação escolar ano letivo 2020, 

destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, 

conforme lei nº 11.947/2009, resolução FNDE nº 4 de 02/04/2015 e resolução FNDE nº 
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26/2013, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação, conforme 

especificações dos gêneros alimentícios especificados no Anexo I – Termo de referência. 

 

2. FONTE DE RECURSO 

 

As despesas decorrentes dos contratos correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 

 
Órgão 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 

Unidade 03 - DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

0903.1236100222.093 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Ficha 000595, Fonte 144 

 

0903.1236500222.088 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CRECHE 

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Ficha 000631, Fonte 144 

 

0903.1236500222.089 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA 

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Ficha 000632, Fonte 144 

 

0903.1236600222.097 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – EJA 

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Ficha 000647, Fonte 144 

 

0903.1236700222.100 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Ficha 000659, Fonte 144 

 

3. DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR 

 

3.1 - A documentação necessária à Habilitação, bem como os Projetos de venda deverão ser 

apresentados em envelopes distintos, devendo ser apresentado os envelopes com projetos de 

venda para cada região ao qual pretende se credenciar. Os envelopes devem estar 

devidamente lacrados contendo toda documentação de acordo com o edital e identificados 

conforme abaixo: 

 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA 

AT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO HABILITAÇÃO 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 005/2020 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2020  

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020 

(NOME E ENDEREÇO DOS GRUPOS FORMAIS, INFORMAIS OU FORNECEDORES 

INDIVIDUAIS) 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA 

AT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ENVELOPE Nº 02 – PROJETO DE VENDA 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 005/2020 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2020  

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020 
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(NOME E ENDEREÇO DOS GRUPOS FORMAIS, INFORMAIS OU FORNECEDORES 

INDIVIDUAIS) 

 

3.1.1. ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL (não 

organizado em grupo). O Fornecedor Individual deverá apresentar no envelope nº 01 os 

documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação: 

  

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

 

II - Extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias; 

 

III - Prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; 

 

IV - Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção 

própria, relacionada no projeto de venda. 

 

 

3.1.2. ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL. O Grupo 

Informal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados, sob pena 

de inabilitação: 

 

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

 

II - Extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 

60 dias; 

 

III - Prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; 

 

IV - Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 

agricultores familiares relacionados no projeto de venda. 

 

3.1.3. ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL. O Grupo Formal 

deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados, sob pena de 

inabilitação: 

 

I - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

 

II - Extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias; 

 

III - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social – INSS e ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 

 

IV - Cópias do Estatuto e Ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão 

competente, no caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no 

caso de associações. No caso de empreendimentos familiares, deverá ser apresentada cópia 

do Contrato Social, registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica; 
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V - Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 

associados/cooperados; 

 

VI - Declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento 

do limite individual de venda de seus cooperados/associados. 

 

VII - Prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso;  

 

OBSERVAÇÕES:  

 

a) Toda documentação acima perquirida poderão ser apresentadas em original ou por 

qualquer processo de cópia xérox autenticadas por cartório competente ou publicação em 

órgão da imprensa oficial, ou por servidor do Município durante o certame. A Comissão 

poderá exigir dos participantes a exibição de documentos originais para conferência, a fim 

de que seja verificada a sua autenticidade.  

 

b) A não apresentação de qualquer documento exigido para a habilitação implicará na 

inabilitação do proponente. 

 

3.2. ENVELOPE Nº 02 - PROJETO DE VENDA  

 

3.2.1- No Envelope nº 02 os Fornecedores Individuais, Grupos Informais ou Grupos 

Formais deverão apresentar o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura 

Familiar conforme ANEXO V – Modelo de Projeto de Venda da Agricultura Familiar para 

Alimentação Escolar, com os preços publicados nesta Chamada no Anexo I – Termo de 

Referência. Deverão ser elaborados projetos de venda para cada região a qual pretende se 

credenciar. 

 

3.2.2 - A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão pública 

e registrada em ata após o término do prazo de apresentação dos projetos. O resultado da 

seleção será publicado 5 (cinco) dias após o prazo da publicação da relação dos proponentes 

credenciados e no prazo de 05 dias os selecionados serão convocados para assinatura dos 

contratos. 

 

3.2.3 - O(s) Projeto(s) de venda pode ser elaborado conjuntamente com a Entidade 

Articuladora, EMATER, e será selecionado(s) conforme critérios estabelecidos pelo art. 25 

da Resolução 4/2015. 

 

3.2.4 - Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura 

Familiar o nome, o CPF e nº da DAP Física de cada agricultor familiar fornecedor quando se 

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

organização produtiva quando se tratar de Grupo Formal.  

 

3.2.5 - Na ausência ou desconformidade de qualquer projeto de venda constatada na abertura 

dos envelopes 02, poderá ser concedido abertura de prazo para sua regularização de até 05 

(cinco) dias úteis, conforme análise da Comissão Julgadora. 
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3.2.6. Somente serão abertos os envelopes nº 02, contendo os projetos de venda dos 

proponentes habilitados. 

 

4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

 

4.1 - Para seleção, os projetos de venda habilitados serão divididos em: grupo de projetos de 

fornecedores locais, grupo de projetos do território rural, grupo de projetos do estado, e 

grupo de propostas do País.  

 

4.2 - Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para 

seleção:  

 

I - O grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre os demais grupos.  

 

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

e do País.  

 

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

 

4.3. Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:  

 

I - Os assentamentos de reforma agrária, as Comunidades Tradicionais Indígenas e as 

Comunidades Quilombolas, não havendo prioridade entre estes;  

 

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

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

 

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

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

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

Fornecedores Individuais (detentores de DAP Física);  

 

OBSERVAÇÕES:  

 

a) Caso a Entidade Executora não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos 

do grupo de projetos de fornecedores locais, estas deverão ser complementadas com os 

projetos dos demais grupos, em acordo com os critérios de seleção e priorização citados nos 

itens 4.1 e 4.2.  

 

b) 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.  

 

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

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

as organizações finalistas. 
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5.  LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

 

5.1 - Todos os produtos descritos no edital estão separados por região: Sede Urbana, 

Levinópolis, Várzea Bonita e Rio do Peixe. O fornecedor que concorrer a estas regiões 

deverá obrigatoriamente entregar os produtos diretamente nas escolas pertencentes a cada 

região conforme relacionadas no Anexo III – Lista de Escolas com seus respectivos 

endereços, baseado no Cronograma enviado pelo Departamento de Alimentação Escolar, sob 

pena de cancelamento contratual caso seja descumprida essa exigência. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

6. DO PREÇO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO 

 

6.1– O preço de compra dos produtos será o preço descrito no Edital. 

 

6.2 – O pagamento será feito no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da apresentação da 

Fatura correspondente ao fornecimento do produto solicitado, através do Departamento 

Financeiro do Município mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao 

fornecimento efetuado, vedada à antecipação de pagamento, para cada faturamento. 

 

6.2.1 – O pagamento será realizado após a entrega dos produtos alimentícios, por meio de 

Transferência Eletrônica em conta própria do beneficiário, após a apresentação de nota de 

entrega (nota fiscal) devidamente assinada e atestada pelo setor responsável. 

 

6.2.2 – Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere 

direito de acréscimos de qualquer natureza. 

 

6.2.3 – Só serão efetuados os pagamentos referentes aos produtos efetivamente entregues. 

 
7. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS  

 

7.1 - Após a divulgação final do julgamento e resultado, o proponente classificado provisoriamente 

em primeiro lugar deverá, na forma do art. 33, §5° da Resolução FNDE n° 26/2013, apresentar 01 

(uma) amostra de cada produto correspondente àquele que foi vencedor, para avaliação e seleção a 

ser adquirido, as quais deverão ser submetidas análises necessárias, imediatamente após a fase de 

homologação, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.  

 

7.2 - A não apresentação da amostra ou a apresentação em desacordo com as exigências 

deste edital implicará na automática desclassificação do item e/ou proposta. 

 

7.3 - A amostra deverá constar na respectiva embalagem, especificada e devidamente 

etiquetada, contendo as seguintes informações: nome do agricultor ou cooperativas, número 

e descrição do produto cotado. Devendo também estar em conformidade com as 

especificações constantes no Termo de Referência e com as exigências da Legislação 

Sanitária. 
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7.4 - As amostras serão analisadas pela Equipe de Nutrição do Departamento de 

Alimentação Escolar, em seguida, será emitido um parecer técnico sobre a aprovação ou 

reprovação (quando for o caso), devidamente assinado e identificado. 

 

7.5 -As amostras deverão ser encaminhadas ao Departamento de Alimentação Escolar, situado 

a Rua Honor Caciquinho, n° 220, Jadete – Januária/MG, amostras dos produtos processados ou semi 

– processados, dos itens (08, 09, 13, 15, 16, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 32); com prazo limite de 

03(três) dias úteis.  

 

7.6 - O resultado da análise será publicado em até 03(três) dias úteis após o prazo da apresentação 

das amostras. 

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

8.1 - Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação sanitária (federal, estadual 

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

 

8.2 - Devem-se priorizar os gêneros alimentícios da safra do ano de entrega do produto à escola 

dando preferência, sempre que possível, aos alimentos orgânicos e/ou agroecológicos; 

 

8.3 - Nos casos em que o gênero alimentício seja orgânico ou agroecológico, o mesmo deverá 

apresentar o Certificado de Propriedade Orgânica. 

 

8.4 - O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para a 

alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por 

DAP/Ano/Entidade Executora, e obedecerá às seguintes regras:  

 

a - Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos individuais 

firmados deverão respeitar o valor máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais), por DAP/Ano/E.Ex. 

 

b - Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será o resultado 

do número de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica multiplicado pelo limite individual de 

comercialização, utilizando a seguinte fórmula: Valor máximo a ser contratado = nº de agricultores 

familiares inscritos na DAP jurídica x R$ 20.000,00.  

 

8.5 - A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato de Aquisição de 

Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar que estabelecerá com 

clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, 

obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da chamada pública e da 

proposta a que se vinculam, bem como do Capítulo III - Dos Contratos, da Lei 8.666/1993, sendo 

que os credenciados serão convocados para assinatura dos contratos no prazo de 05 dias úteis. 

 

9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

9.1 - Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de documentação de 

habilitação, qualquer cidadão é parte legitima para impugnar este instrumento 

convocatório/edital, conforme prescreve o § 1° do art. 41 da Lei Federal de Licitação n° 

8.666/93, devendo protocolar o pedido no Setor de Licitações, localizado na Rua Ana Maria 

Montalvão Pimenta nº 75 A, Centro - Januária/MG, cabendo a Comissão de Licitação 

decidir sobre o requerimento no prazo até 3 dias úteis, não serão aceito instrumentos de 

impugnação enviados via e-mail ou fax, devendo ser protocolado no setor de licitações. 
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9.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de chamada pública perante a 

administração o interessado que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura 

dos envelopes de habilitação, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso, 

conforme prescreve o § 2° do art. 41 da Lei Federal de Licitação n° 8.666/93, devendo 

protocolar o pedido no Setor de Licitações, localizado na Rua Ana Maria Montalvão 

Pimenta nº 75 A, Centro - Januária/MG, cabendo a Comissão de Licitação decidir sobre o 

requerimento no prazo até 2 (dois) dias  úteis, não serão aceito instrumentos de impugnação 

enviados via e-mail ou fax, devendo ser protocolado no Setor de Licitações. 

 

9.3 - A impugnação feita tempestivamente não o impedirá de participar do procedimento 

licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

 

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

10.1 - Dos atos praticados por membros da Comissão Permanente de Licitação ou por 

servidores da Secretaria de Educação, responsáveis pelo procedimento caberão recursos, 

dento do prazo de 5 (cinco) dias úteis conforme prescreve o inciso I do art. 109 da Lei 

8.666/93, a contar da intimação do ato ou da lavratura da Ata, nos casos especificados lei. 

 

11. ANEXOS 

11.1 - Fazem parte desta Chamada Pública: 

 

ANEXO I – Termo de referência 

ANEXO II – Especificações 

ANEXO III - Lista de Escolas com seus respectivos endereços 

ANEXO IV- Minuta do Contrato 

ANEXO V – Modelo de Projeto de Venda da Agricultura Familiar para Alimentação 

Escolar. 

 

12. FORO 

 

12 - Fica eleito o foro da Comarca de Januária (MG), para dirimir qualquer questão 

decorrente do presente chamamento público, sob a renúncia de qualquer outro.  

                     

 

Prefeitura Municipal de Januária (MG), 17 de janeiro de 2020 

 
 

 

Valéria Viviane Mota Guedes  

Secretária Municipal de Educação 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  

 

CHAMADA PÚBLICA - AGRICULTURA FAMILAR 

 

SÍNTESE DO OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do 

Empreendedor Familiar Rural, para Alimentação Escolar ano Letivo 2020, destinados ao atendimento do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme lei nº 11.947/2009, resolução FNDE nº 4 

de 02/04/2015 e resolução FNDE nº 26/2013, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de 

Educação. 

  

ITEM UNID. ESPECIFICAÇÃO  QUANT. 
 MÉDIA 

REFERENCIA  

 VALOR TOTAL 

ESTIMADO  

01 KG. 

Abacaxi, fruta in natura, 

espécie pérola ou similar, 

limpo, maduro, firme com 

casca colorida (até 50% dos 

frutilhos amarelas), sem 

deformações ou coroa 

múltiplas, sem podridão, 

sem queimaduras por sol ou 

por frio, com peso igual ou 

superior a 1500g. 

5300 R$ 4,95 R$ 26.235,00 

02 Kg 

Abóbora japonesa, 
madura, íntegra, sem 
sujidades, mofos ou 
limosidade. 

5.714 R$ 2,74 R$ 15.656,36 

03 Maço 

Alface: de 1ª qualidade; 
com folhas integras, livres 
de fungos, 
acondicionadas em 
embalagem plástica 
transparente, atóxica, 
com peso mínimo de 250 
gramas o maço. 

2236 R$ 3,06 R$ 6.842,16 

04 Kg 

Alho, in natura, aparência 
fresca e sã, colhidos ao 
atingir o grau de evolução 
completo e perfeito 
estado de 
desenvolvimento. Os 
dentes devem estar bem 
definidos, limpos, firmes e 
livres de brotos. Isento de 
matéria terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos 

630 R$ 23,60 R$ 14.868,00 
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aderidos à superfície 
externa, livre de 
enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas.  

05 Kg 

Banana, espécie prata, 
semi madura 
uniformemente. Isenta de 
lesões de origem física, 
mecânica ou biológica. 

900 R$ 2,94 R$ 2.646,00 

06 Kg 

Batata do Doce frescas, 
de ótima qualidade, 
coloração uniforme, 
aroma, cor e sabor típico 
da  espécie, colhidas ao 
atingir o grau de evolução 
completo.  Isenta de: 
sujidade, insetos, 
parasitas, larvas, 
rachaduras, cortes e 
perfurações. 
Acondicionadas em 
embalagem plástica 
transparente e atóxica. 

2030 R$ 3,31 R$ 6.719,30 

07 

 
 
 

Kg 

Beterraba, íntegra, sem 
sujidades, mofos ou 
limosidade e sem 
brotamentos. 
Acondicionada em 
embalagem plástica 
transparente. 

902 R$ 3,06 R$ 2.760,12 

08 EMB 

Biscoito de Polvilho, tipo 
doce, embalagem de 30g, 
produzido de acordo com 
as boas práticas de 
manipulação de 
alimentos, possuindo 
padrão quanto ao 
tamanho e textura de 
cada unidade de biscoito. 
Embalados em plástico 
atóxico, transparente e 
incolor, isenta de mofo ou 
bolores, odores estranhos 
e substâncias nocivas. A 
embalagem deverá 
declarar o nome do 

62.260 R$ 0,88 R$ 54.788,80 
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fabricante, endereço, data 
de fabricação e validade. 
(Apresentar Alvará 
Sanitário Municipal 
Atualizado). 

09 Kg 

Carne Bovina (acém) 
congelada, em cubos, 
isenta de rejeitos, baixo 
teor de gordura, 
embalada em pacote de 
01 kg, com alvará 
sanitário atualizado, 
registro de inspeção com 
carimbo do SIM, IMA ou 
SIF. No rótulo deve estar 
descrito no mínimo os 
seguintes dados: nome, 
procedência, data de 
processamento e data de 
validade. Na ausência do 
registro inspeção na 
embalagem, o Certificado 
de Abate deverá ser 
encaminhado juntamente 
com as entregas do 
produto. 

3600 R$ 21,93 R$ 78.948,00 

10 

 
 
 

Kg 

Cebola amarela, íntegra, 
sem sujidades, mofos, 
limosidade e sem 
brotamento. 
Acondicionada em 
embalagem plástica 
transparente. 

2.637 R$ 3,34 R$ 8.807,58 

11 

 
 
 

Kg 

Cenoura, cor alaranjada, 
íntegra, sem sujidades, 
mofos, limosidade e sem 
brotamento. 
Acondicionada em 
embalagem plástica 
transparente. 

3.546 R$ 3,14 R$ 11.134,44 

12 Maço 

Cheiro Verde, maço 
contendo cebolinha e 
coentro, folhas íntegras, 
frescas, coloração 
uniforme, isento de 
parasitas, larvas e danos 

3.640 R$ 2,70 R$ 9.828,00 
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físicos e/ou mecânicos, 
decorrentes do transporte 
e manuseio. Maços de 
padronizados de 150g, 
contendo proporções 
iguais de cebolinha e 
coentro, acondicionado 
em embalagem plástica 
transparente, atóxica.  

13 Pct. 

Colorau – Corante 
alimentício a base de 
urucum – Pct. de 100 
gramas, embalagem 
deverá declarar o nome 
do fabricante, endereço, 
data de fabricação e 
validade. O produto deve 
estar livre de sujidades 
fungos e/ou insetos. 
(Apresentar Alvará 
Sanitário Municipal 
Atualizado). 

2600 R$ 2,57 R$ 6.682,00 

14 Maço 

Couve, espécie comum / 
manteiga, íntegra, sem 
sujidades (Maço de 
200g), acondicionado em 
embalagem plástica 
transparente, atóxica. 

3.878 R$ 2,86 R$ 11.091,08 

15 Pct. 

Farinha de Mandioca, 
apresentação torrada, pct 
de 1 kg. Classe 
branca/amarela, grupo 
seca, subgrupo fina, tipo 
1. Isenta de sujidades, 
parasitas, larvas e 
material estranho, não 
podendo apresentar-se 
úmida, fermentada ou 
rançosa. Validade mínima 
de 06 (seis) meses a 
contar da data de 
entrega. A embalagem 
deverá declarar o nome 
do fabricante, endereço, 
data de fabricação e 
validade. (Apresentar 

2300 R$ 4,73 R$ 10.879,00 
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Alvará Sanitário Municipal 
Atualizado). 

16 Unid. 

Iogurte de frutas 
(sabores: morango, coco, 
abacaxi), chupetinha, 120 
gramas, Registro de 
inspeção com carimbo do 
SIF ou IMA.  A 
embalagem deverá 
declarar o nome do 
fabricante, endereço, data 
de fabricação e validade. 

119.000 R$ 0,87 R$ 103.530,00 

17 

 
 
 

Kg 

Laranja, tipo pêra, 
tamanho médio, fresca,  
casca e polpa integra, 
com grau de maturação 
adequado para o 
consumo e sem 
danificações  físicas. 

11.000 R$ 2,85 R$ 31.350,00 

18 

 
 

Kg 

Mamão, espécie formosa, 
semi maduro, íntegro sem 
sujidades, mofos ou 
limosidade, aspecto 
compacto/firme e sem 
lesões de origem física.   . 

350 R$ 3,31 R$ 1.158,50 

19 

 
 

Kg 

Mandioca, aspecto 
integro sem sujidades, 
mofos ou limosidade. 
Acondicionadas em 
embalagem plástica 
transparente e atóxica. 

3.120 R$ 2,56 R$ 7.987,20 

20 

 
 

Sachê 

Mel de Abelha, in natura 
– sachê de 20 gramas. 
Registro de inspeção do 
SIF, IMA ou SIM. 

30.000 R$ 0,75 R$ 22.500,00 

21 

 
 

Kg 

Melancia, integra sem 
sujidades, mofos ou 
limosidade, aspecto 
compacta/firme. 

11.500 R$ 2,32 R$ 26.680,00 

22 Kg 

Pão tipo caseiro de 50 
gramas, produzido de 
acordo com as boas 
práticas de manipulação 
de alimentos. Embalados 
em plástico atóxico, 
transparente e incolor, 

3.380 R$ 13,25 R$ 44.785,00 
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isenta de mofo ou 
bolores, odores estranhos 
e substâncias nocivas. A 
embalagem deverá 
declarar o nome do 
fabricante, endereço, data 
de fabricação e validade. 
(Apresentar Alvará 
Sanitário Municipal 
Atualizado). 

23 

 
 
 

Kg 

Pepino tipo comum, com 
coloração uniforme, 
casca íntegra, sem partes 
estragadas, amassadas 
ou moles, sem corpos 
estranhos ou terra 
aderidos à superfície. 

55 R$ 2,87 R$ 157,85 

24 

 
 
 

Kg 

Pimentão verde, tamanho 
médio, coloração 
uniforme, sem rupturas, 
sem manchas; 
acondicionado em 
embalagem plástica 
transparente e atóxica. 

1.275 R$ 4,76 R$ 6.069,00 

25 

 
 
 
 

Kg 

Polpa de Fruta Natural 
integral congelada, sabor 
Caju, sem conservantes e 
aditivos, embalagem 
contendo 1Kg. Constar na 
embalagem identificação 
do produto, data de 
fabricação, prazo de 
validade e n° do registro 
no MAPA . 

1000 R$ 11,17 R$ 11.170,00 

26 

 
 
 
 
 

Kg 

Polpa de Fruta Natural 
integral congelada, sabor 
Coquinho Azedo, sem 
conservantes e aditivos, 
embalagem contendo 
1Kg. Constar na 
embalagem identificação 
do produto, data de 
fabricação, prazo de 
validade e n° do registro 
no MAPA. 

700 R$ 13,50 R$ 9.450,00 

27 Kg Polpa de Fruta Natural 1600 R$ 11,38 R$ 18.208,00 
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integral congelada, sabor 
Goiaba, sem 
conservantes e aditivos, 
embalagem contendo 
1Kg. Constar na 
embalagem identificação 
do produto, data de 
fabricação, prazo de 
validade e n° do registro 
no MAPA. 

28 

 
 
 
 
 

Kg 

Polpa de Fruta Natural 
integral congelada, sabor 
Manga, sem 
conservantes e aditivos, 
embalagem contendo 
1Kg. Constar na 
embalagem identificação 
do produto, data de 
fabricação, prazo de 
validade e n° do registro 
no MAPA. 

1100 R$ 11,17 R$ 12.287,00 

29 

 
 
 
 
 

Kg 

Polpa de Fruta Natural 
integral congelada, sabor 
Mara7cujá, sem 
conservantes e aditivos, 
embalagem contendo 
1Kg. Constar na 
embalagem identificação 
do produto, data de 
fabricação, prazo de 
validade e n° do registro 
no MAPA. 

700 R$ 13,83 R$ 9.681,00 

30 

 
 
 
 
 

Kg 

Polpa de Fruta Natural 
integral congelada, sabor 
Umbu, sem conservantes 
e aditivos, embalagem 
contendo 1Kg. Constar na 
embalagem identificação 
do produto, data de 
fabricação, prazo de 
validade e n° do registro 
no MAPA. 

900 R$ 12,23 R$ 11.007,00 

31 

 
 
 

Kg 

Repolho Verde, cabeça 
média, íntegro, sem 
sujidades, mofos ou 
limosidade, 

600 R$ 3,16 R$ 1.896,00 
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acondicionado em 
embalagem plástica 
transparente e atóxica, 

32 Pct. 

Tempero Completo cuja 
base seja alho, podendo 
conter ervas naturais 
complementares exceto 
pimenta, com adição de 
sal; pacote de 400 
gramas, embalagem 
deverá declarar o nome 
do fabricante, endereço, 
data de fabricação e 
validade. (Apresentar 
Alvará Sanitário Municipal 
Atualizado). 

3650 R$ 2,39 R$ 8.723,50 

33 

 
 
 

Kg 

Tomate, semi maduro, 
integro, aspecto 
compacto, sem sujidades, 
mofos ou limosidade. 
Acondicionado em 
embalagem plástica, 
transparente, atóxica. 

1606 R$ 4,84 R$ 7.773,04 

Valor total R$ 602.298,93 (seiscentos e dois, duzentos e noventa e oito 

reais e noventa e três centavos) 
R$ 602.298,93 

 

 

Prefeitura Municipal de Januária (MG), 17 de janeiro de 2020. 

 

 

 
Valéria Viviane Mota Guedes 

Secretária Municipal de Educação 
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ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES 

1 - Gêneros alimentícios da agricultura familiar 

 

ITEM UNID. ESPECIFICAÇÃO  
QUANTIDADE 

SEDE LEVINÓPOLIS VÁRZEA BONITA RIO DO PEIXE 

1 Kg 

Abacaxi, fruta in natura, espécie 

pérola ou similar, limpo, maduro, 

firme com casca colorida (até 

50% dos frutilhos amarelas), sem 

deformações ou coroa múltiplas, 

sem podridão, sem queimaduras 

por sol ou por frio, com peso 

igual ou superior a 1500g. 

5.300 - - - 

2 Kg 

Abóbora japonesa, madura, 

íntegra, sem sujidades, mofos ou 

limosidade. 

4.400 264 720 330 

3 Maço 

Alface: de 1ª qualidade; com 

folhas integras, livres de fungos, 

acondicionadas em embalagem 

plástica transparente, atóxica, 

com peso mínimo de 250 gramas 

o maço. 

1.450 190 400 220 

4 Kg 

Alho, in natura, aparência fresca e 

sã, colhidos ao atingir o grau de 

evolução completo e perfeito 

estado de desenvolvimento. Os 

dentes devem estar bem 

definidos, limpos, firmes e livres 

de brotos. Isento de matéria 

terrosa, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície 

externa, livre de enfermidades, 

insetos, parasitas e larvas.  

630 - - - 

5 Kg 

Banana, espécie prata, semi 

madura uniformemente. Isenta de 

lesões de origem física, mecânica 

ou biológica. 

900 - - - 

6 Kg 

Batata do Doce frescas, de ótima 

qualidade, coloração uniforme, 

aroma, cor e sabor típico da  

espécie, colhidas ao atingir o grau 

de evolução completo.  Isenta de: 

sujidade, insetos, parasitas, larvas, 

rachaduras, cortes e perfurações. 

1.200 180 460 190 
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Acondicionadas em embalagem 

plástica transparente e atóxica. 

7 Kg 

Beterraba, íntegra, sem sujidades, 

mofos ou limosidade e sem 

brotamentos. Acondicionada em 

embalagem plástica transparente. 

700 40 120 42 

8 EMB 

Biscoito de Polvilho, tipo doce, 

embalagem de 30g, produzido de 

acordo com as boas práticas de 

manipulação de alimentos, 

possuindo padrão quanto ao 

tamanho e textura de cada 

unidade de biscoito. Embalados 

em plástico atóxico, transparente 

e incolor, isenta de mofo ou 

bolores, odores estranhos e 

substâncias nocivas. A 

embalagem deverá declarar o 

nome do fabricante, endereço, 

data de fabricação e validade. 

(Apresentar Alvará Sanitário 

Municipal Atualizado). 

54.000 - 6.500 1.760 

9 Kg 

Carne Bovina (acém) congelada, 

em cubos, isenta de rejeitos, 

baixo teor de gordura, embalada 

em pacote de 01 kg, com alvará 

sanitário atualizado, registro de 

inspeção com carimbo do SIM, 

IMA ou SIF. No rótulo deve estar 

descrito no mínimo os seguintes 

dados: nome, procedência, data 

de processamento e data de 

validade. Na ausência do 

registro inspeção na 

embalagem, o Certificado de 

Abate deverá ser encaminhado 

juntamente com as entregas do 

produto. 

3.600    

10 Kg 

Cebola amarela, íntegra, sem 

sujidades, mofos, limosidade e 

sem brotamento. Acondicionada 

em embalagem plástica 

transparente. 

2.000 145 336 156 

11 Kg 

Cenoura, cor alaranjada, íntegra, 

sem sujidades, mofos, limosidade 

e sem brotamento. Acondicionada 

em embalagem plástica 

2.800 173 413 160 
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transparente. 

12 Maço 

Cheiro Verde, maço contendo 

cebolinha e coentro, folhas 

íntegras, frescas, coloração 

uniforme, isento de parasitas, 

larvas e danos físicos e/ou 

mecânicos, decorrentes do 

transporte e manuseio. Maços de 

padronizados de 150g, contendo 

proporções iguais de cebolinha e 

coentro, acondicionado em 

embalagem plástica transparente, 

atóxica.  

2.350 300 636 354 

13 Pct. 

Colorau – Corante alimentício a 

base de urucum – Pct. de 100g. A 

embalagem deverá declarar o 

nome do fabricante, endereço, 

data de fabricação e validade. O 

produto deve estar livre de 

sujidades fungos e/ou insetos. 

(Apresentar Alvará Sanitário 

Municipal Atualizado). 

2.600 
- 

 
- - 

14 Maço 

Couve, espécie comum / 

manteiga, íntegra, sem sujidades 

(Maço de 200g), acondicionado 

em embalagem plástica 

transparente, atóxica. 

2.900 234 480 264 

15 Pct. 

Farinha de Mandioca, 

apresentação torrada, pct de 1 kg. 

Classe branca/amarela, grupo 

seca, subgrupo fina, tipo 1. Isenta 

de sujidades, parasitas, larvas e 

material estranho, não podendo 

apresentar-se úmida, fermentada 

ou rançosa. Validade mínima de 

06 (seis) meses a contar da data 

de entrega. A embalagem deverá 

declarar o nome do fabricante, 

endereço, data de fabricação e 

validade. (Apresentar Alvará 

Sanitário Municipal Atualizado). 

2.300 - - - 

16 Unid. 

Iogurte de frutas (sabores: 

morango, coco, abacaxi), 

chupetinha, 120g. Registro de 

inspeção com carimbo do SIF ou 

IMA.  A embalagem deverá 

declarar o nome do fabricante, 

119.000 - - - 
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endereço, data de fabricação e 

validade. 

17 Kg 

Laranja, tipo pêra, tamanho 

médio, fresca,  casca e polpa 

integra, com grau de maturação 

adequado para o consumo e sem 

danificações  físicas. 

11.000 - - - 

18 Kg 

Mamão, espécie formosa, semi 

maduro, íntegro sem sujidades, 

mofos ou limosidade, aspecto 

compacto/firme e sem lesões de 

origem física.   . 

350 - - - 

19 Kg 

Mandioca, aspecto integro sem 

sujidades, mofos ou limosidade. 
Acondicionadas em embalagem 

plástica transparente e atóxica. 

2.210 220 450 240 

20 Sachê 

Mel de Abelha, in natura – sachê 

de 20g. Registro de inspeção do 

SIF, IMA ou SIM. 

30.000 - - - 

21 Kg 

Melancia, integra sem sujidades, 

mofos ou limosidade, aspecto 

compacta/firme. 

11.500 - - - 

22 Kg 

Pão tipo caseiro de 50g, 

produzido de acordo com as boas 

práticas de manipulação de 

alimentos. Embalados em plástico 

atóxico, transparente e incolor, 

isenta de mofo ou bolores, odores 

estranhos e substâncias nocivas. 

A embalagem deverá declarar o 

nome do fabricante, endereço, 

data de fabricação e validade. 

(Apresentar Alvará Sanitário 

Municipal Atualizado). 

2.900 - 480 - 

23 Kg 

Pepino tipo comum, com 

coloração uniforme, casca 

íntegra, sem partes estragadas, 

amassadas ou moles, sem corpos 

estranhos ou terra aderidos à 

superfície. 

55    

24 Kg 

Pimentão verde, tamanho médio, 

coloração uniforme, sem rupturas, 

sem manchas; acondicionado em 

embalagem plástica transparente 

e atóxica. 

950 75 160 90 
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25 Kg 

Polpa de Fruta Natural integral 

congelada, sabor Caju, sem 

conservantes e aditivos, 

embalagem contendo 1Kg. 

Constar na embalagem 

identificação do produto, data de 

fabricação, prazo de validade e n° 

do registro no MAPA . 

1.000 - - - 

26 Kg 

Polpa de Fruta Natural integral 

congelada, sabor Coquinho 

Azedo, sem conservantes e 

aditivos, embalagem contendo 

1Kg. Constar na embalagem 

identificação do produto, data de 

fabricação, prazo de validade e n° 

do registro no MAPA. 

700 - - - 

27 Kg 

Polpa de Fruta Natural integral 

congelada, sabor Goiaba, sem 

conservantes e aditivos, 

embalagem contendo 1Kg. 

Constar na embalagem 

identificação do produto, data de 

fabricação, prazo de validade e n° 

do registro no MAPA. 

1.600 - - - 

28 Kg 

Polpa de Fruta Natural integral 

congelada, sabor Manga, sem 

conservantes e aditivos, 

embalagem contendo 1Kg. 

Constar na embalagem 

identificação do produto, data de 

fabricação, prazo de validade e n° 

do registro no MAPA. 

1.100 - - - 

29 
Kg 

Polpa de Fruta Natural integral 

congelada, sabor Maracujá, sem 

conservantes e aditivos, 

embalagem contendo 1Kg. 

Constar na embalagem 

identificação do produto, data de 

fabricação, prazo de validade e n° 

do registro no MAPA. 

700 - - - 

30 
Kg 

Polpa de Fruta Natural integral 

congelada, sabor Umbu, sem 

conservantes e aditivos, 

embalagem contendo 1Kg. 

Constar na embalagem 

identificação do produto, data de 

fabricação, prazo de validade e n° 

900 - - - 
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do registro no MAPA. 

31 Kg 

Repolho Verde, cabeça média, 

íntegro, sem sujidades, mofos ou 

limosidade, acondicionado em 

embalagem plástica transparente 

e atóxica, 

600 - - - 

32 Pct. 

Tempero Completo cuja base seja 

alho, podendo conter ervas 

naturais complementares exceto 

pimenta, com adição de sal; 

pacote de 400 g. A embalagem 

deverá declarar o nome do 

fabricante, endereço, data de 

fabricação e validade. (Apresentar 

Alvará Sanitário Municipal 

Atualizado). 

3.650 - - - 

33 Kg 

Tomate, semi maduro, integro, 

aspecto compacto, sem sujidades, 

mofos ou limosidade. 

Acondicionado em embalagem 

plástica, transparente, atóxica. 

1.300 70 156 80 

 

 

Prefeitura Municipal de Januária (MG), 17 de janeiro de 2020. 

 

 
 

Valéria Viviane Mota Guedes  

Secretária Municipal de Educação 
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ANEXO III - LOCAL DE ENTREGA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

 

SÍNTESE DO OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do 

Empreendedor Familiar Rural, para Alimentação Escolar ano Letivo 2020, destinados ao atendimento do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme lei nº 11.947/2009, resolução FNDE nº 4 

de 02/04/2015 e resolução FNDE nº 26/2013, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de 

Educação. 

 

Nº 

 

Sede/Urbana 

 

 

Localização 

01 E.M. Dr. Roberto Monteiro Fonseca  Av. Marechal Deodoro da Fonseca, s/nº Centro 

02 CEMEI Mundo Mágico  Rua Lindolfo Caetano, nº 278, Centro 

03 E.M. Dona Judith Jacques Praça Sete de Setembro, s/nº, Centro 

04 CEMEI Alvorada Rua  R, nº 185, Alvorada 

05 CEMEI Cidade Nova Rua G, nº 35, Bairro Cidade Nova 

06 CEMEI Carinha de Anjo Rua Prof. Aurélio Caciquinho, nº 500 B, Sagrada Família 

 E.M. Santa Rita  Rua Barão de São Romão, s/nº, Jardim Estela 

02 CEMEI Pingo de Gente  Rua Viana n.º 155, Levianópolis 

 CEMEI Jove da Mata Av. Aeroporto, s/nº (SESC) 

03 E.M. Joana Porto (CAIC) Av. Hum s/nº, São Domingos 

04 CEMEI Joana Porto (CAIC) Av. Hum s/nº, São Domingos 

10 Escola Municipal de Boa Vista Rua D, s/nº, Boa Vista 

11 CEMEI Dulce Tupiná Magalhães  Praça Cônego Ramiro Leite, s/nº, Brejo do Amparo 

12 Depósito de Alimentação Escolar Rua HermílioTupiná, nº235, Jadete. 

 

Nº 

 

Região de Levinópolis 

 

 

Localização 

01 E. M. de Araçá Rural 

02 E. M. de Areião Rural 

 

Nº 

 

Região do Rio do Peixe 

 

 

Localização 

01 E.M. de Barreiras + PEM Rural 

02 TV de E.M.de Brejão em Lagoa 

Larga 

Rural 

03 E.M. de Quilombo Rural 

 

Nº 

Região da Várzea Bonita 

 

Localização 

01 CEMEI da Várzea Bonita Rural 

02 E. M. Quilombola Bebiano Costa 

(Grotinha) 

Rural 

03 E. M Quilombola Pedrelina Rosa ( 

Picos) 

Rural 

04 T.V. de E. M. Veríssimo 

Fernandesem Peri-Peri 

Rural 

05 T.V. da E.M. Bebiano Costaem Rural 
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Cabeceirinha I +PEM 

06 E.M. Verissímo Fernandes 

(Sussuarana) 

Rural 

07 E.M de Ribeirão do Lavrado Rural 

08 T.V. de R. L. em Curralinho Rural 

 

Prefeitura Municipal de Januária (MG), 17 de janeiro de 2020. 

 

 

 

Valéria Viviane Mota Guedes  

Secretária Municipal de Educação 
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ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR/PNAE - SME 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 005/2020 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2020 

CONTRATO N.º ___/2020 

 

O MUNICÍPIO DE JANUÁRIA-MG, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na 

cidade de Januária - MG, na Rua Ana Maria Montalvão Pimenta, nº 75, Centro, inscrito no CNPJ 

sob o no 21.461.546/0001-10, neste ato representada pela Secretária Municipal de Educação, 

Sra. Valéria Viviane Mota Guedes,  inscrita no CPF nº 951.227.296-20, residente e domiciliado 

à Avenida Marechal Deodoro, nº 505, Januária/MG, doravante denominado CONTRATANTE, e 

por outro lado (nome do grupo formal ou informal ou fornecedor individual), com situado à Av. 

_____________, n.º____, em (município), inscrita no CNPJ sob n.º 

________________________, (para grupo formal), CPF sob n.º_____________ ( grupos 

informais e individuais), doravante denominado (a) CONTRATADO (A), fundamentados nas 

disposições da Lei nº 11.947/2009 e da Lei nº 8.666/93, e tendo em vista o que consta na 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020, resolvem celebrar o presente contrato mediante as 

cláusulas que seguem:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: É objeto desta contratação a Aquisição de Gêneros Alimentícios da 

Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para Alimentação Escolar ano Letivo 

2020, destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, 

conforme lei nº 11.947/2009, resolução FNDE nº 4 de 02/04/2015 e resolução FNDE nº 26/2013, 

em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação, descritos no quadro previsto 

na Cláusula Quarta, todos de acordo com a Chamada Publica n° 001/2020o qual fica fazendo 

parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros 

alimentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito na Cláusula Quarta 

deste Contrato.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA: O limite individual de venda de gêneros alimentícios do 

CONTRATADO, será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à 

sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.  

 

CLÁUSULA QUARTA: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos 

descritos abaixo (no quadro), de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) 

CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ _____________ 

(_______________________).  

 

a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e 

das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega.  

 

b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do 

preço já devem estar incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como 
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com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras 

despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.  

 

 

 

CLÁUSULA QUINTA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das 

seguintes dotações orçamentárias:  

 
Órgão 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 

Unidade 03 - DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
0903.1236100222.093 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Ficha 000595, Fonte 144 

 

0903.1236500222.088 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CRECHE 

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Ficha 000631, Fonte 144 

 

0903.1236500222.089 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA 

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Ficha 000632, Fonte 144 

 

0903.1236600222.097 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – EJA 

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Ficha 000647, Fonte 144 

 

0903.1236700222.100 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Ficha 000659, Fonte 144 

 

CLÁUSULA SEXTA: O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula 

Quarta, alínea "a", e após a tramitação do processo para instrução e liquidação, efetuará o seu 

pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA: O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos 

para pagamento do CONTRATADO, está sujeito a pagamento de multa de 2%, mais juros de 

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

 

CLÁUSULA OITAVA: O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo 

estabelecido no § 11 do artigo 45 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013 as cópias das Notas 

Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de 

contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para 

Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.  

 

ITEM UNID. QTD  Produto 
Periodicidade 

de Entrega 

 

 

Preço Unitário 

(divulgado na 

chamada pública) 

Preço Total 

        
VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 
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CLÁUSULA NONA: É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de 

danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 

execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA: O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público 

sobre os interesses particulares poderá:  

 

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

público, respeitando os direitos do CONTRATADO; 

 

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

CONTRATADO;  

 

c) fiscalizar a execução do contrato;  

 

d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; Sempre que o 

CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do 

CONTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento 

da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A multa aplicada após regular processo administrativo 

poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, 

quando for o caso, cobrada judicialmente.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do 

respectivo fiscal de contrato, da Secretaria Municipal de Educação, da Entidade Executora, do 

Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras entidades designadas pelo contratante ou pela 

legislação.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada 

Publica n° 001/2020pela e Resolução FNDE n.º 26/2013, Resolução CD/FNDE nº 04, de 2 de 

abril de 2015, pela Lei nº 8.666/1993 e pela Lei nº 11.947/2009, em todos os seus termos.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, 

mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: As comunicações com origem neste contrato deverão ser 

formais e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro 

de recebimento ou por fax, transmitido pelas partes. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Este Contrato, desde que observada à formalização 

preliminar à sua efetivação, por carta, consoante Cláusula Décima Quinta, poderá ser rescindido, 

de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos 

seguintes casos: 

 

a) por acordo entre as partes;  
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b) pela inobservância de qualquer de suas condições; c) por quaisquer dos motivos previstos em 

lei.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega 

total dos produtos mediante o cronograma apresentado (Cláusula Quarta) ou até ______de 

__________de _________.  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: É competente o Foro da Comarca de Januária/MG 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.  

 

 

Januária/MG ____de________ de 2020.  

 

 

______________________________________________ 

CONTRATADO(S) (Individual ou Grupo Informal) 

 

 

 ______________________________________________  

CONTRATADA (Grupo Formal) 

 

______________________________________________  

Valéria Viviane Mota Guedes  

Secretária Municipal de Educação 

 

 

 TESTEMUNHAS:  

 

1. ________________________________________  

   CPF 

 

2. ________________________________________ 

    CPF 
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ANEXO V - MODELO DE PROJETO DE VENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

 

 

Programa Nacional de Alimentação Escolar 

PROJETO DE VENDA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

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

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 
A – GRUPO FORMAL 

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 

 
 

B – GRUPO INFORMAL 
1. Nome do Proponente 

 
3. Endereço 4. Município 5.CEP 

 
6. Nome da Entidade Articuladora 

 
7.CPF  8.DDD/Fone 
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C – FORNECEDORES PARTICIPANTES (GRUPO FORMAL E INFORMAL) 

1. Nome 2. CPF 3. DAP 4. Nº. da Agência 5. Nº. da Conta Corrente 

     

     

     

II – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 

1. Nome da Entidade 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA /SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

2. CNPJ 

21.461.546.0001-10 
3. Município: 

JANUÁRIA / MG 

4. Endereço:  

RUA HONOR CACIQUINHO, N° 220, BAIRRO JADETE, JANUÁRIA/MG 

5. DDD/Fone 

3621 - 5311 

6. Nome do representante e e-mail:  

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO /  ISNARD LÚCIO CARDOSO.  
7 .CPF: 

 

III – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS 

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

       

       

      Total agricultor  

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

       

       

      Total agricultor  

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

       

       

      Total agricultor  

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

       

       



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA 
Rua Ana Maria Montalvão Pimenta, nº 75, Centro 

Januária/MG – CEP 39480-000 

CNPJ 21.461.546/0001-10 

  
 

 
      Total agricultor  

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

       

       

      Total agricultor  

Total do projeto 

 

IV – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO 

 1. Produto 2.Unidade 3.Quantidade 4.Preço/Unidade 5.Valor Total por Produto 

      

      

      

      

      

    Total do projeto:  

IV – DESCREVER OS MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DAS ENTREGAS DOS PRODUTOS 

 

 

 

V – CARACTERÍSTICAS DO FORNECEDOR PROPONENTE (breve histórico, número de sócios, missão, área de abrangência) 

 

 

 

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

 

Local e Data: 

 

________________________________________ 

Assinatura do Representante do Grupo Formal 

Fone/E-mail: 

CPF: 

 

 

 

Local e Data: 

Agricultores Fornecedores do Grupo Informal Assinatura 
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AVISO DE CHAMADA PÚBLICA  

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 005/2020 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2020  

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020 

 

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para confecção da alimentação escolar, através da 

agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinados ao atendimento ao Programa Nacional 

de Alimentação Escolar – PNAE, durante o ano letivo de 2020, conforme solicitação da Secretaria 

Municipal de Educação. 

 

• ENCAMINHAMENTO DOS ENVELOPES: 

 

Os interessados deverão encaminhar toda a documentação bem como o Projeto de venda até as 14:00 

horas do dia 10/02/2020, no Departamento de Licitação situado na Rua Ana Maria Montalvão Pimenta, 

nº 75 A, Centro, Januária/MG. 

 

OBSERVAÇÂO:  

Sendo que o dia da abertura dos envelopes, os interessados deverão apresentar a documentação para 

habilitação e Projeto de Venda as 09:00 horas do dia 13/02/2020. 

 

A abertura dos envelopes no dia 13/02/2020 às 09:00 horas na sede da Secretaria Municipal de 

Educação, no endereço situado a Rua Honor Caciquinho, n° 220, Jadete, CEP 39.480-000 - 

Januária/MG. Os envelopes devem estar devidamente lacrados contendo toda documentação de acordo 

com o edital e identificados.  

 

• ABERTURA DA SESSÃO:  

 

A abertura dos envelopes no dia 13/02/2020 às 09:00 horas na sede da Secretaria Municipal de 

Educação, no endereço situado a Rua Honor Caciquinho, n° 220, Jadete, CEP 39.480-000 - 

Januária/MG. 

 

Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para encaminhamento dos envelopes, bem 

como a data para a sessão ficará prorrogadas para o primeiro dia útil subsequente, nos mesmos horários. 

 

• CONSULTAS AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES:  

 

Na internet por meio do e-mail: licitacaojanuaria@yahoo.com.br, no site da Prefeitura (Portal da 

Transparência), link para acesso ao edital: https://januaria-

mg.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=34, ou diretamente na sede do Município, na Rua Ana 

Maria Montalvão Pimenta, 75 A, Centro, Januária/MG, Tel.: (38) 9 8423-7608, nos horários das 08:00 às 

14:00 h. 

 

Prefeitura Municipal de Januária (MG), 17 de janeiro de 2020 
 
 

            __________________________________ 
Alcides Francisco de Brito 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Decreto nº 4309, de 26.06.2019 


