
Rio Grande do Norte 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL 
Comissão Permanente de Licitações 
 

 

 

AVISO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 

 

 

 

A Prefeitura Municipal de Serra do Mel, pessoa jurídica de direito público, com sede 

na Av. Antônio F. de Oliveira 53, inscrita no CNPJ sob Nº 12.755.971/0001-20, 

representado neste ato pelo Presidente da CPL Francisco Nildo da Silva, no uso de suas 

prerrogativas legais, e considerando o disposto no art. 21 da Lei 11.947/2009 e na 

RESOLUÇÃO/FNDE/CD Nº 26/2013 e suas alterações posteriores que lhe foram 

introduzidas, demais normas legais e, ainda estabelecidos no presente edital e seus 

anexos, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer vem 

realizar Chamada pública 001/2020, dia 28 de Janeiro de 2020, as 09h00min. para 

aquisição de gêneros alimentícios do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao 

atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, de acordo com o § 1º 

do art. 25 da RESOLUÇÃO/FNDE/CD Nº 04/2015, poderá participar deste processo de 

chamamento público os grupos formais, informais e empreendedores Individuais que 

deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de venda entre os dias 

09 a 28 de janeiro de 2020 será divulgada e resultado final, conforme cronograma 

contido no Edital CP nº 01/2020 na sala de licitações do Município e diário oficial 

da FEMURN. O edital e seus anexos se encontram a disposição na sala de licitações da 

Prefeitura Municipal de Serra do Mel, localizada na Av. Antônio F. de Oliveira,53 

Centro- Serra do Mel de segunda á sexta das 07:30 ás 13:30 hs ou  email: 

pmsm.licitacao@hotmail.com 

 

 

 

  

Serra do Mel/RN, 08 de janeiro de 2020. 
  

 

 

 

FRANCISCO NILDO DA SILVA 
Presidente da CPL 
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PROCESSO LICITATÓRIO 060101/2020 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020 

 
Chamada Pública n.º 001/2019, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resolução 
FNDE n.º 38/2013 e sua alterações conforme a Resolução FNDE nº 04/2015. 
 
A Prefeitura Municipal de Serra do Mel, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Antônio F 
de Oliveira, 53 Centro, inscrita no CNPJ sob Nº 12.755.971/0001-20, representado neste ato pelo 
presidente da CPL, designado pela portaria nº 01 de 02 de Janeiro de 2020, no uso de suas prerrogativas 
legais, e considerando o disposto no art. 21 da Lei 11.947/2009 e na RESOLUÇAO/FNDE/CD Nº 

04/2015, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, vem realizar 
CHAMADA PÚBLICA para aquisição de gêneros alimentícios do Empreendedor Familiar Rural, 
destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, durante o período de 

Fevereiro a Dezembro de 2020. De acordo com o § 1º do art. 25 da RESOLUÇÃO/FNDE/CD Nº 
04/2015, poderá participar deste processo de chamamento público os grupos formais e informais que 
deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda entre os dias 09 a 28 de 

janeiro de 2020 as 09:00 horas, na sala de licitações do município no endereço acima citado. 
 
Recebimentos da Documentação: De 09/01/2020 até as 08h00min do dia 28/01/2020. 
Data da abertura da sessão pública: 28/01/2020 
Horário: 09h00min 
Local: Prefeitura Municipal de Serra do Mel, Sala da CPL. 
Endereço: Av. Antônio F de Oliveira, 53 - Centro, Serra do Mel/RN. 
 
1. OBJETO 
 
O objeto da presente Chamada Pública é a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, para o atendimento ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios, 
conforme anexo 01.  
*Preço de aquisição é o preço a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar. (Resolução FNDE 04/2015, 
Art.29, §3º). 
 
2. FONTE DE RECURSO 

 
AS DESPESAS DECORRENTES DO PRESENTE CONTRATO CORRERÃO À CONTA DAS 
SEGUINTES DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
 
UNIDADE: 02.0105 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER 
PROJ. ATIVIDADE: 2013, 2014, 2015,2016 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR 
FONTE: 1122 –  PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA – PNAE 
FONTE: 10001 – RECURSOS ORDINÁRIOS 
FONTE: 153-  TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO DE ROYALTIES PETRÓLEO 
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39 – MATERIAL DE CONSUMO. 
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3.CRONOGRAMA 
Lançamento do edital  09/01/2020 

 

Data para envio da 

proposta e documentação.  
 

09/01/2020- 28/01/2020 

 

Divulgação dos 

Resultados.  
 

30/01/2020 

 

Prazo para interposição 

de eventual recurso 

voluntário, no caso de 

irresignação por parte dos 

proponentes em relação ao 

resultado da seleção.  
 

05/02/2020 

 

Prazo para análise dos 

recursos interpostos.  
 

06/02/2020 

 

Publicação do resultado 

final.  

 

 

10/02/2020 

 
4. HABILITAÇÃO DOS PROJETOS DE VENDA 
Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua produção agrícola na forma de 
Fornecedores Individuais, Grupos Informais e Grupos Formais, de acordo com o Art. 27 da Resolução 
FNDE nº 026/2013. 
 
4.1. ENVELOPE Nº 001 - 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 - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
II - o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias; 
III - Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar 
Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor participante; 
IV - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e 
V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria, 
relacionada no projeto de venda. 
 
4.2. 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 - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
II - o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias; 
III - Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar 
Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor participante; 
IV - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e 
V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos agricultores 
familiares relacionados no projeto de venda. 
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4.3. 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 - a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 
II - o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias; 
III - a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço - FGTS; 
IV - as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão competente; 
V - Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar 
Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor participante; 
VI - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 
associados/cooperados; 
VII - a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento do limite 
individual de venda de seus cooperados/associados. 
VIII - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e 
 
5. DO PROJETO DE VENDA 
 
5.1. 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 no 
Diário da FEMURN e publicação da relação dos proponentes e no prazo de 02 dias o(s) selecionado(s) 
será(ão) convocado( s) para assinatura do(s) contrato(s). 
 
5.2 - O(s) projeto(s) de venda a ser(em) contratado(s) será(ão) selecionado(s) conforme critérios 
estabelecidos pelo art. 25 da Resolução nº 04 de 02 de Abril de 2015. 
 
5.3. 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. 
 
5.4. Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos constatada na abertura dos 
envelopes poderá ser concedido abertura de prazo para sua regularização de até 02 dias, conforme 
análise da Comissão Julgadora. 
 
6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS 
 
6.1. Para seleção, os projetos de venda habilitadas serão divididos em: grupo de projetos de fornecedores 
locais, grupo de projetos do território rural, grupo de projetos do estado, e grupo de propostas do País. 
 
6.2. 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. 
 
6.3. 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; 
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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); 
Caso não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo de projetos de 
fornecedores locais, estas deverão ser complementadas com os projetos dos demais grupos, em acordo 
com os critérios de seleção e priorização citados nos itens 5.1 e 5.2. 
 
6.4. 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. 
 
6.5. 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. 
 
7. PAGAMENTO 
O pagamento será realizado até 30  (trinta) dias após a última entrega do mês, através de transferência 
ou cheque nominal em nome do fornecedor, mediante apresentação de documento fiscal correspondente 
ao fornecimento efetuado, vedada à antecipação de pagamento, para cada faturamento. 
 
8. DISPOSIÇÕES GERAIS 
7.1. A presente Chamada Pública poderá ser obtida nos seguintes locais: na sede da Comissão 
Permanente de Licitação-CPL/PMSM, localizada á Av. Antônio F de Oliveira, 53 - Centro, Serra do 
Mel/RN. 
 
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. 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, e 
obedecerá as seguintes regras: 
I - 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. 
II - 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. 
 
8.3. 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. 
 

 
Serra do Mel (RN), 08 de janeiro de 2020. 
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________________________________ 

Francisco Nildo da Silva 
Presidente CPL 

 
 

__________________________________ 
                                                                   Josivan Bibiano de Azevedo 

Prefeito Constitucional 
 
 

___________________________________ 
Milane de Oliveira Azevedo 

Secretária Municipal de Educação 
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ANEXO I  
 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
1 – DA JUSTIFICATIVA 
 

Por meio da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Serra do  
Mel/RN - que atende atualmente alunos distribuídos  em seguimentos tais como :Creches, 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA, sendo que a entrega e o preparo dos alimentos 
ocorrem diretamente em cada Instituição Educacional. 

A Resolução/CD/FNDE nº 04 de 02 de Abril de 2015 - art. 18 e a Lei 11.947, de 
16 de junho de 2009 - art.14 preconiza que do total dos recursos financeiros repassados pelo 
Fundo Nacional de Desenvolvimento à Educação (FNDE), no âmbito do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE), no mínimo 30% (trinta por cento) deverá ser utilizado na 
aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural ou suas organizações. 
                       Dentre as diretrizes estão: 
1.1. O emprego de uma alimentação saudável e adequada, com o uso de alimentos variados, 
seguros e que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares locais;  
 
1.2. O apoio ao desenvolvimento sustentável com incentivos para a aquisição de gêneros 
alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e preferencialmente pela agricultura 
familiar. 

Assim, a obtenção de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e 
do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações visa promover a melhoria da qualidade 
da alimentação nas Instituições Educacionais do Município de Serra do Mel, 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. 

Finalmente, salientamos que a aquisição de gêneros alimentícios por meio de 
Chamada Pública com a contratação direta de Cooperativas e/ou Associações está de acordo 
com as diretrizes estabelecidas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 
Resolução/CD/FNDE nº 04 de 02 de Abril de 2015, Lei nº 11.947, 2009, RDC nº 216, de 2004, 
dentre outras que tratam das ações relativas à oferta de alimentação para coletividade.  
 
2 - DEFINIÇÃO 
2.1. Para fins deste Termo de Referência, considera-se:  
 
a) Programa de Trabalho: Modalidade de atendimento: Creches, Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e EJA. 
b) Projeto de Venda: modelo conforme Anexo V da Resolução/CD/FNDE nº 04 de 02 de Abril 

de 2015. 
c) Chamada Pública de Compra: é a comunicação oficial feita pelo gestor, por meio de jornal, 
sítio na internet ou na forma de mural de ampla circulação para conhecimento público das 
demandas para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação 



 

Estado do Rio Grande do Norte 

MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL 

Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer 

 

Av. Antônio Ferreira de Oliveira nº 51, Vila Brasília - Serra do Mel RN CEP 59.663-000 CNPJ 12.755.971/0001-20 
Telefone: (84) 3334-0255 Email: admserradomel@outlook.com – Site: www.serradomel.rn.gov.br 

 

 

escolar, segundo Resolução CFN Nº 465, de 23 de agosto de 2010, publicada no Diário Oficial da 
União 25.08. 2010. 
 
3- DO OBJETO  
 
3.1. Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a 
contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais 
Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme 
especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, 
para os alunos matriculados nas Unidades Municipais de Ensinos em atendimento ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. 

 
 

4 - DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO 
4.1. Constitui público beneficiário a serem atendidos pela Contratada os alunos matriculados 
nas Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do Município de Serra do Mel/RN. 

 
5 - DAS METAS 
São metas a serem alcançadas: 
 
5.1. Meta 1 – Atender ao artigo 14 da Lei 11.947, 2009 que prevê a aquisição com o repasse 
financeiro do FNDE de, no mínimo, 30% de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura 
Familiar. 
 
5.2. Meta 2 – Atender ao percentual das necessidades energéticas diárias dos alunos visando o 
fornecimento de uma alimentação saudável, variada, que respeita os hábitos alimentares locais, 
adequada em micro e macronutrientes, conforme preconiza a Resolução/CD FNDE nº38, 2009. 

 
 

6 – DAS CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 
a) Os gêneros alimentícios deverão ser adquiridos por meio de Chamada Pública, oriundos, 
exclusivamente, da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar  Rural organizados em 
GRUPO FORMAL, INFORMAL OU INDIVIDUAL, destinados ao fornecimento de gêneros 
alimentícios nas Instituições Educacionais de Educação Básica da Rede Pública de Ensino do 
Município de Serra do Mel/RN. 
 
b) Para fins desta aquisição, serão considerados fornecedores os Agricultores Familiares e 
Empreendedores Familiares Rurais organizados em Grupos Formais (Resolução CD/FNDE Nº 
38 16 de julho de 2009, artigo 22, § 4º ou dispositivo legal que venha a substituí-la). 
 
c) O Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação 
Escolar é limitado ao valor individual de venda por Agricultor Familiar e por Empreendedor 
Familiar Rural em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por ano, conforme Resolução CD/FNDE Nº 38 
de 16 de julho de 2009, artigo 24 ou outra legislação que venha a substituí-la. 
 
d) Os itens cotados deverão atender aos padrões de Identidade e Qualidade previamente 
inspecionados aprovados no momento do recebimento. 
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e) Será assegurado aos técnicos e/ou nutricionista da SME – (Secretaria Municipal de Educação) 
o direito de inspecionar as instalações cooperativas e/ou associações, assim como verificar a 
exatidão das informações apresentada a Comissão Permanente de Licitação (CPL), antes e/ou 
após a adjudicação. 
 
7 – DA CLASSIFICAÇÃO/HABILITAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
7.1. Deverão ser apresentadas  à Comissão Permanente de Licitação, obrigatoriamente, junto ao 
Projeto de Venda, os seguintes produtos: 
 
RELAÇÃO DOS PRODUTOS 
7.2. Serão consideradas classificadas as propostas que preencham as condições fixadas na 
Chamada Pública. 
7.3. Cada Cooperativa e/ou Associação de Agricultores Familiares deverá obrigatoriamente, 
ofertar sua quantidade de alimentos, com preço unitário, observando as condições fixadas na 
Chamada Pública. 
 
A Comissão Permanente de Licitação classificará as propostas priorizando 
GRUPO FORMAL SEDIADO EM REGIÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 
DE SERRA DO MEL. Em não se obtendo propostas ou as quantidades necessárias, estas 
poderão ser contempladas com propostas de outros grupos seguido da seguinte ordem de 
prioridade (conforme RES 04/FNDE/CD, 02/04/2015, art.18 § 4º): 

Grupos Formais da Região;  
Grupos Formais do Território Rural;  
Grupos Formais do estado;  
Grupos Formais do país.  

Dentre os PROJETOS DE VENDA previamente selecionados com base na localidade, serão 
ainda priorizados os ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA, COMUNIDADES 
TRADICIONAIS INDÍGENAS E/ OU QUILOMBOLAS, conforme art. 14 da Lei nº 11.947/09. 
 
8 – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 
 
8.1. Os gêneros alimentícios, objetos deste Termo de Referência, foram previstos para o 
atendimento do cardápio da Alimentação Escolar nas modalidades: Creches, Educação Infantil, 
Ensino Fundamental e EJA no período de 200(duzentos) dias letivos a partir da assinatura do 
contrato. 
 
8.2. O contrato será efetuado na totalidade da aquisição com entregas a serem definidas em 
cronograma elaborado pela Secretaria de Educação da PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 
DO MEL/RN. 
 
8.3. As entregas deverão ser efetuadas na Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de 
Serra do Mel (sala da coordenadoria da merenda escolar), Avenida Antônio F de Oliveira, 53 - 
Centro- Serra do Mel/RN. 
 
8.4. Os produtos, no momento da entrega, serão inspecionados, para verificação do tipo do 
produto, qualidade, peso, quantidade, prazo de validade, lacre, e outras que se fizerem 
necessárias à garantia da qualidade do produto, conforme especificações constantes no anexo I. 
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8.4.1. Os produtos que, após a inspeção, estiverem em desacordo com a NBR 5.426/85 – ABNT 
não serão recebidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL. 
 
4.2. A distribuição dos gêneros alimentícios às Instituições Educacionais do MUNICÍPIO DE 
SERRA DO MEL não serão efetuadas, mediante a ocorrência de resultado que comprometa a 
sua qualidade, até que as pendências existentes sejam sanadas. 
 
9 – DAS ATRIBUIÇÕES DO CONTRATADO 
9.1. Para a adequada prestação dos serviços, a Contratada deverá se responsabilizar por 
fornecer: 
 
9.2. Alimentos de acordo com o Padrão de Identidade e Qualidade definido pelos órgãos 
competentes e legislação vigente, dentro do prazo de validade sendo vedada a utilização de 
alimentos com alterações de características sensoriais, ainda que dentro do prazo de validade. 
 
9.3. Os alimentos deverão ser entregues no local citado no item 8.3., no horário  e quantitativos 
estabelecidos pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, conforme cronograma enviado à 
Contratada. 
 
9.4. A Cooperativa e/ou Associação de Agricultores Familiares  vencedora deverá executar os 
serviços observando as condições de higiene e segurança no armazenamento e distribuição dos 
gêneros alimentícios, devendo a Contratante acompanhar e supervisionar o serviço prestado. 
 
9.5. Entregar os gêneros alimentícios em meio de transporte e acondicionamento adequados e 
conforme especificações do anexo I, de forma que esses gêneros estejam com apresentação e 
temperatura apropriadas como forma de garantir sua qualidade. 
 
9.6. Será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento do objeto, bem como 
todas e quaisquer despesas decorrentes do seu fornecimento.  
 
9.7. A Contratada deverá prestar os serviços com eficiência e presteza, dentro dos padrões 
exigidos pela Contratante, obrigando-se especialmente, a: 
 
9.7.1. Adequar, por determinação da Contratante, qualquer serviço que não esteja sendo 
executado de acordo com as boas práticas de fabricação. 
 
9.8. A Contratada deverá comunicar à PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL, 
imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha a interferir na execução dos 
serviços contratados. 
 
9.9. São de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA os danos causados a terceiros ou ao 
patrimônio da PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL, em decorrência da execução 
do objeto contratado. 
 
9.10. Responder civil, administrativa e penalmente, por quaisquer acidentes, danos ou prejuízos 
materiais e/ou pessoais causados à PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL, aos seus 
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empregados e/ou terceiros, como consequência de imperícia, imprudência ou negligência 
própria ou de seus empregados. 
 
9.11. A Contratada deverá se responsabilizar por todos os encargos trabalhistas, 
previdenciários, contribuições ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, Assistenciais, 
Securitárias e Sindicais, de seus funcionários, sendo considerada como única empregadora, não 
havendo qualquer vínculo de solidariedade empregatícia desta Contratante. 
 
9.12. Não poderá a Contratada, em hipótese alguma, transferir a terceiros, no todo ou em parte, 
as obrigações assumidas, sem prévia anuência da contratante. 
 
10 - DAS ATRIBUIÇÕES DA CONTRATANTE 
a. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL, na qualidade de 
Contratante, deverá: 
 
10.1. Emitir Notas de Empenho para custear a despesa durante a vigência do Contrato; 
 
10.1.2. Designar servidor (es) como executor (es) do (s) Contrato (s); 
 
10.1.3. Atestar Notas Fiscais que comprovam a realização dos serviços; 
 
10.1.4. Efetuar os pagamentos devidos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias que serão contados 
a partir da apresentação da Nota Fiscal. 
 
10.1.5. Notificar por escrito a Contratada da aplicação de eventuais multas, da suspensão do 
fornecimento, da distribuição e da sustação do pagamento de quaisquer faturas. 
 
10.1.6. Descontar os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por 
descumprimento de cláusulas contratuais da Nota Fiscal apresentada. 
 
10.1.7. O pagamento à (ao) Contratada (o) será efetuado pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL após a apresentação do documento fiscal 
correspondente à quantidade e valor especificado, conforme cronograma de entrega realizado 
pela Secretaria de Educação. 
 
10.1.8 Não será efetuado nenhum pagamento ao (à) Contratado (a) enquanto houver pendência 
de liquidação da obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
 
11 - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
11.1. O regime de execução será na compra direta por meio de Chamada Pública, conforme LEI 
11.947, 2009 art. 14, § 1º. 
 
12 - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
12.1. O presente contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, pelo período de 
200(duzentos) dias letivos/ou, até o final da conclusão da Planilha de Quantitativo, no 
atendimento ao memorando da unidade executora.  
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13 - DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
13.1. Os serviços deverão ser prestados em consonância com as condições constantes neste 
Termo de Referência, respeitados os horários, locais e tipos de alimentos definidos e, caso 
necessário, em conformidade com as alterações determinadas pela PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SERRA DO MEL/RN. 
 
13.2. Os gêneros alimentícios deverão ser entregues conforme cronograma de atendimento a ser 
estabelecido pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 
DO MEL/RN. 
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AGRICULTURA 
FAMILIAR E RESPECTIVAS QUANTIDADES ANUAIS PARA 2019 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QNT 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1 

Banana, 1KG. Unidades de tamanho médio (100 a 

130g) Qualidade: frutos desenvolvidos, isentos de 

substâncias nocivas à saúde, livre de poeira, 

matérias estranhas, sem danos físicos, livre de 

insetos e fungos. Apresentando grau de maturação 

tal que lhe permita suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em condições adequadas 

para consumo em até 3 dias. 

KG 1900 R$ 3,87 R$ 7.353,00 

2 

Batata doce (Ipomoea batatas (L.) Lam.), 1KG. 

Unidades de tamanho médio. Qualidade: lisas, bem 

conformadas, de formato alongado e uniforme, 

isentas de lesões. 

KG 300 R$ 4,63 R$ 1.389,00 

3 

Coentro (Coriandrum sativum), 1KG. Qualidade: 

fresco, com coloração verde escuro, separados em 

maços padronizados, procedente de espécies 

genuínas e sãs. Isento de lesões de origem física, 

mecânica ou biológica, substâncias terrosas, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície 

externa, insetos, parasitas e larvas. 

molho 40 R$ 13,85 R$ 554,00 

4 

Melancia, 1KG. Peso requerido: 3kg a 7 kg cada 

unidade, tamanho pequeno a médio. Qualidade: 

frutos bem desenvolvidos, inteiros, limpos, isentos 

de parasitas, odores estranhos, ausência de danos 

físicos, em apropriado grau de desenvolvimento 

fisiológico, com casca firme ao toque, polpa firme 

de coloração vermelha com aparência fresca e 

macia, com 80%de maturação, de forma a suportar 

o transporte e as movimentações a que são sujeitas, 

chegando em condições satisfatórias para consumo 

KG 600 R$ 1,51 R$ 906,00 
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em até 5 dias. 

5 Farofa de castanha:  KG 800 R$ 20,00 R$ 16.000,00 

6 Doce de castanha: KG 600 R$ 30,00 R$ 18.000,00 

7 Biscoito de castanha KG 500 R$ 22,00 R$ 11.000,00 

8 Cocada de leite condensado KG 800 R$ 19,00 R$ 15.200,00 

9 Cocada de maracujá KG 300 R$ 18,00 R$ 5.400,00 

10 
Doce da  caju classificação sem característica, 

acondicionado em vasilhame de 1 kg. 
KG 300 R$ 14,85 R$ 4.455,00 

11 Castanha torrada no sal:  Kg 400 R$ 50,00 R$ 20.000,00 

TOTAL R$ 100.257,00 

 
 

 OBS: Os valores foram coletados conforme tabela da pesquisa de preços da EMATER-RN da 
região de Mossoró, levantamento realizado pela Servidora Pública Municipal Sebastiana 
Eleonora , Coordenadora de merenda escolar. 

 
 
 

 Serra do Mel/RN, 08 de janeiro de 2020 
 
 

 

 
Milane de Oliveira Azevedo 

Secretária de Educação 
 

 
 


