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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO HORIZONTE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

PROCESSO Nº15388/2022 

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº01/2023 

 

 

Chamada Pública nº 01/2023 para aquisição de 

gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar 

e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art. 14 

da Lei nº 11.947/2009, Resolução nº06 de 2020 e 

Resolução nº21 de 2021. 

 

A Prefeitura Municipal de Alto Horizonte, Estado de Goiás, através do Fundo 

Municipal de educação, inscrito no CNPJ 11.154.698/0001-16, torna público para 

conhecimento dos interessados que promoverá Chamamento Público para aquisição 

de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor 

Familiar Rural conforme §1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução nº06 de 

2020 e Resolução nº21 de 2021, por meio da Secretaria Municipal de Educação, 

Fundo Municipal de Educação do Município de Alto Horizonte, Estado de Goiás, 

jurídica de direito público, com sede à Rua Natal, n° 84, Quadra nº02, Lote nº04, 

Centro, inscrito no CNPJ sob n. 11.154.698/0001-16, representado neste ato pelo 

Secretário de Educação, o Sr. Marcelo Gonçalves de Souza Amargoso, no uso de 

suas prerrogativas legais e, vem realizar chamada pública para aquisição de gêneros 

alimentícios de Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao 

atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, durante o período 

de 12 meses. 

Os interessados (grupos formais, informais ou fornecedores individuais) 

deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda até o 

dia 13 de março do ano de 2023 (IDENTIDADE, CPF ou CNPJ, PROJETO DE 

VENDA, DECLARAÇÕES, CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS E ETC, 

CONFORME EXIGIDOS NESTE EDITAL), com horário das 07h00 às 11h00 e de 
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13h00 ás 17h00, na Secretaria Municipal de Educação, situada na rua Natal, nº84, 

quadra nº02, lote nº 04, centro, no município de Alto Horizonte/GO. 

Salienta-se que a seleção e julgamento dos interessados será realizada pela 

Comissão do Chamamento Público. 

 

Período de apresentação dos proponentes dos projetos e documentos de 

habilitação: até o dia 13/03/2023 – horário das 07h00 às 11h00 e de 13h00 a 17h00 

na Secretaria Municipal de Educação, sito à rua Natal, n° 84, quadra nº02, lote 

nº04, Centro, Alto Horizonte-Goiás. 

  

1. OBJETO  

O objeto da presente Chamada Pública é a Aquisição de Gêneros Alimentícios 

da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, em atendimento ao 

Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 

  

2. FONTE DE RECURSO  

Recursos provenientes da dotação:  

Elemento: 3.3.90.30, Ficha: 19, Subelemento: 7, Fonte: 101 e 115, Órgão: 2, 

Unidade: 25, Função: 12, subfunção: 361, Programa:  2002, ação:  2119 e projeto de 

atividade:  2119. 

 
3. PARTICIPANTES 
 

3.1 Poderão participar da presente  Chamada Pública os Grupos Formais e Informais 

da Agricultura Familiar e de Fornecedores Individuais de Empreendedores Familiares 

Rurais constituídos em Cooperativas e Associações, detentores da Declaração de 

Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - DAP Física 

e/ou Jurídica, conforme a Lei da Agricultura Familiar n.º 11.326 de 24 de julho de 2006 

e enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - 

PRONAF;  
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3.2 O limite individual de venda do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar 

Rural, para a alimentação escolar, deverá respeitar o valor máximo de R$ 40.000,00 

(vinte mil reais) por DAP ano/entidade executora, e obedecerá às seguintes regras:  

  

  3.2.1 Para comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, 

os contratos individuais firmados deverão respeitar o valor máximo de R$ 40.000,00 

(vinte mil reais), por DAP Familiar/ano/entidade executora.  

 

3.2.2 Para comercialização com os grupos formais o montante máximo a ser 

contratado será o resultado do número de agricultores familiares, munidos de DAP 

Familiar, inscritos na DAP Jurídica multiplicado pelo limite individual de 

comercialização, utilizando a seguinte fórmula:  

Valor máximo a ser contratado = número de agricultores familiares (DAPs 

familiares) inscritos na DAP jurídica x R$ 40.000.  

Nos termos do artigo 39, inciso II, essa fórmula é representada por: 

VMC=NAF x R$ 40.000,00(sendo: VMC: valor máximo a ser contratado, 

NAF: nº de agricultores familiares (DAPs familiares) inscritos na DAP jurídica). 

 

3.2.3 Cabe às cooperativas e/ou associações que firmarem contratos com a 

entidade executora a responsabilidade pelo controle do atendimento do limite 

individual de venda nos casos de comercialização com os grupos formais.  

  

3.3 Na hipótese de ocorrer cisão, fusão ou incorporação envolvendo duas ou mais 

entidades e até a criação de uma terceira (cooperativa ou associação) que venha 

agregar uma ou mais associações, as compras terão sua continuidade, respeitando 

as DAP’s já cadastradas. Para efeito de documento fiscal, caso esta nova entidade 

venha emitir documento fiscal, será necessário a assinatura de novo contrato, com a 

anuência da entidade.  

  

3.4 O encaminhamento dos projetos de venda pressupõe o pleno conhecimento de 

todas as exigências contidas no Edital de Chamada Pública e seus anexos e, implica 

a aceitação integral e irretratável aos termos e condições deste Edital.  
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4. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS 

  

4.1 O valor proposto pela Prefeitura para aquisição dos itens descritos contempla 

todos os custos, entre eles o de frete e embalagem.  

  

4.2 Os preços dos produtos oferecidos não sofrerão alterações em virtude de fretes, 

impostos ou quaisquer outras despesas, que correrão por conta do proponente.  

  

4.3 Os participantes devem garantir a continuidade da entrega dos produtos de forma 

ininterrupta, de modo a assegurar a oferta permanente dos alimentos, para que não 

haja prejuízo na qualidade de atendimento às escolas.  

  

4.4 As propostas deverão ser rubricadas em todas as vias e assinadas em sua última 

página pelos representantes legais das entidades participantes.  

  

4.5 Não será aceito pedido de faturamento para terceiros.  
  

4.6 Não serão consideradas as propostas cujas condições, inclusive de preços, 

estejam em desacordo com o estabelecido no Edital.  

  

4.7 Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em envelope fechado, 

identificado, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, preferencialmente organizadas 

por ordem de exigência.  

  

4.8 Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original ou por 

qualquer processo de cópia autenticada. Em sendo cópias não autenticadas, exigir-

se-á apresentação dos originais para o confronto, sendo feita pela comissão do 

chamamento público. 

  

4.9 Não serão aceitos documentos:  
  

4.9.1 Transmitidos por fax, telegrama ou outra forma de apresentação que 

descaracterize o sigilo de seu conteúdo.  
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4.9.2 Que deixarem de atender, de qualquer forma, as disposições deste Edital.  

  

4.9.3 Apresentados fora da data e horário limite.  
   

4.10 As certidões que não indicarem a data de validade só serão aceitas se emitidas 

nos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da sessão de abertura.  

 

4.11 Os interessados entregarão o envelope, não transparente, que deverá estar 

lacrado e identificado, com a seguinte inscrição:  

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO HORIZONTE-SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 
CHAMADA PÚBLICA N.º 01/2023 
ENVELOPE Nº001  
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  RAZÃO SOCIAL DA SOLICITANTE  
PREFEITURA MUNICIPL DE ALTO HORIZONTE-SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 
CHAMADA PÚBLICA N.º 01/2023  
ENVELOPE Nº002  
DOCUMENTOS DE PROJETO DE VENDA RAZÃO SOCIAL DA SOLICITANTE  

 

5. HABILITAÇÃO 

 

Neste envelope os interessados apresentarão os seguintes documentos de 

habilitação, conforme o artigo 36 da Resolução nº06 de 2020: 

 

Dos Fornecedores Individuais, detentores de DAP Física, não organizados 

em grupo:  

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

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

últimos 60 dias;  

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

Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor 

participante; 
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 IV – a prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em 

normativas específicas; 

 V – a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são 

oriundos de produção própria, relacionada no projeto de venda.  

 

Dos Grupos Informais de agricultores familiares, detentores de DAP 

Física, organizados em grupo: 

 I – a prova de inscrição no CPF; 

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

últimos 60 dias;  

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

Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura de todos os 

agricultores participantes;  

IV – a prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em 

normativas específicas; 

 V – a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são 

produzidos pelos agricultores familiares relacionados no projeto de venda.  

Dos Grupos Formais, detentores de DAP Jurídica: 

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

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

últimos 60 dias; 

 III – a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade 

Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 

 IV – as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade 

registrada no órgão competente;  

V – o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para 

Alimentação Escolar, assinado pelo seu representante legal;  

VI – a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são 

produzidos pelos 3 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 higiênico-sanitários previstos em normativas 

específicas.  
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Na ausência ou desconformidade de qualquer documento necessário à 

habilitação, ou de amostras a serem apresentadas conforme descrito no artigo 41, fica 

facultado à EEx a abertura de prazo para a regularização das desconformidades. 

Na ausência ou desconformidade de qualquer documento necessário à 

habilitação, ou de amostras a serem apresentadas conforme descrito no artigo 41, fica 

facultado à EEx a abertura de prazo para a regularização das desconformidades, 

desde que prevista em edital (Redação dada pela Resolução CD/FNDE nº 20/2020, 

de 02 de dezembro de 2020) 

  

5. DA PRIORIDADE PARA SELEÇÃO 

 
5.1 Entre os grupos de projetos, deve ser observada a seguinte ordem de 

prioridade para seleção: 

 5.1.1 O grupo de projetos de fornecedores locais tem prioridade sobre 

os demais grupos; 

 5.1.2 O grupo de projetos de fornecedores da Região Geográfica 

Imediata tem prioridade sobre o de Região Geográfica Intermediária, o do estado e do 

País; 

 5.1.3 O grupo de projetos de fornecedores da Região Geográfica 

Intermediária tem prioridade sobre o do estado e do país; 

 5.1.4 O grupo de projetos do estado tem prioridade sobre o do País. 

 
  

7. CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS 

  

7.1 Especificações Técnicas  

 

A especificação técnica dos gêneros alimentícios está no Anexo II.  

 

7.2 Ponto de Entrega:  

 

Os gêneros alimentícios deverão ser entregues na Cantina 



8 

 

Rua Natal, nº84, Quadra nº02, Lote nº04, Centro, Alto Horizonte, Goiás. 

CEP:76.560-000-TELEFONE: (62) 3383-3100  

 

  

7.3 Período de Fornecimento: 12 (doze) meses  

  

7.4 Previsão de Quantidade de Gêneros Alimentícios a serem adquiridos  

 

A quantidade de gêneros alimentícios a serem adquiridos é estimada com base 

nos cardápios elaborados por nutricionista do Município e executados pelas escolas, 

no qual será disponibilizado o cronograma semanal de entregas, sendo a quantidade 

total especificada no Termo de Referência.  

  

7.5 Preço  

 
Os preços apresentados nesta Chamada Pública foram previamente definidos 

pela Secretaria Municipal de Educação, e são esses os preços que serão praticados 

no âmbito dos contratos de aquisição de produtos da agricultura familiar. Ou seja, o 

preço não é critério de classificação. Nesse sentido, os projetos de venda devem 

conter os mesmos preços apresentados na Chamada Pública.  

  

 

8. JULGAMENTO  

  

8.1 Serão consideradas as propostas classificadas (vencedoras), que preencham as 

condições fixadas nesta Chamada Pública.  

  

8.2 Serão abertos os envelopes, contendo a documentação relativa à habilitação e o 

projeto de venda dos licitantes, que será analisada pela comissão chamamento 

público junto ao Secretário Municipal de Educação. 

 

8.2.1 Quando da abertura dos envelopes, será lavrada ata circunstanciada, 

assinada pelas licitantes presentes e pela Comissão de chamamento Público. 

  

8.2.2 Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos vencedores 

presentes e pela Comissão de chamamento Público. 
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8.3 No julgamento dos documentos, a comissão levará em consideração os critérios 

objetivos definidos neste ato convocatório.  

  

8.3.1 Serão declarados inabilitados os interessados que deixarem de 

apresentar qualquer documentação de apresentação obrigatória exigida no Edital, ou 

preços maiores do que aqueles estabelecidos neste instrumento, admitindo-se, 

contudo, a apresentação de preços menores.  

  

8.4 Considerando que o preço não é critério de classificação, para priorização das 

propostas será observada a seguinte ordem para desempate:  

 

8.4.1 os fornecedores locais do município;  

 

8.4.2 o grupo de projetos do território rural;  

 

8.4.3 o grupo de projetos do estado;  

 

8.4.4 o grupo de propostas do país.  

 

8.6 Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para 

seleção:  

 

8.6.1 os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais 

indígenas e as comunidades quilombolas, não havendo prioridade entres eles;  

 

8.6.2 os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou 

agroecológicos, segundo a Lei n.º 10.831, de 23 de dezembro de 2003;  

 

8.6.3 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, 
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organizados em grupos) e estes sobre os Fornecedores Individuais (detentores de 

DAP Física).  

  

8.7 Caso um dos fornecedores 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, de acordo com os critérios de 

seleção e priorização estabelecidos nos subitens 7.2 e 7.3 deste Edital (Art. 25, §3º 

da Resolução n.º 26/2013, alterada pela Resolução n.º 04/2015).  

  

8.8 Para enquadramento do disposto no subitem acima, serão considerados Grupos 

Formais e Grupos Informais:  

  

8.8.1 Assentamentos da reforma agrária, comunidades quilombolas e/ou 

indígenas aqueles em que a composição seja de, no mínimo, 50% + 1 (cinquenta por 

cento mais um) dos associados/cooperados das organizações produtivas, no caso de 

grupo formal;  

  

8.8.2 Assentamentos de reforma agrária, comunidades quilombolas e/ou 

indígenas aqueles em que a composição seja de 50% + 1 (cinquenta por cento mais 

um) dos fornecedores agricultores familiares, no caso de grupo informal, conforme 

identificação nas DAP(s).  

  

8.9 No caso de persistir o empate, deverão ser observados os critérios estabelecidos 

nos §§ 6º e 7º do artigo 25 da Resolução n.º 26/2013, alterada pela Resolução n.º 

04/2015. Ou seja, terão prioridade organizações produtivas com maior porcentagem 

de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro de 

associados/cooperados, conforme DAP Jurídica.   

  

8.9.1 Caso persista 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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9. RESULTADO  

  

A Secretaria Municipal de Educação, divulgará o resultado desta Chamada 

Pública nos meios de comunicação comumente utilizados pela Administração.  

  

10 CONTRATAÇÃO  
  

10.1 Uma vez declarado vencedor, o Proponente Vendedor deverá assinar o Contrato 

de Compra e Venda de gêneros alimentícios, de acordo com o modelo apresentado 

no Anexo IV.  

  

10.2 O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural 

deve respeitar o valor máximo de R$ 40.000,00 (vinte mil reais) por Declaração de 

Aptidão ao PRONAF (DAP)familiar/ano/entidade executora.  

  

11. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES 

  

11.1 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, às penalidades da 

legislação civil e penal aplicáveis.  

  

11.2 O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios conforme o 

disposto no padrão de identidade e qualidade estabelecida na legislação vigente e as 

especificações técnicas constantes nas Resoluções do FNDE.  

 

11.3 O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios nos preços 

estabelecidos nesta chamada pública, ou no caso de ter apresentado valor menor do 

que o aqui fixado, pelo valor proposto, pelo período de até 12 (doze) meses da data 

de assinatura do contrato, que ocorrerá em até 05 (cinco) dias do resultado apurado 

deste Edital de chamada pública.  

 



12 

 

Rua Natal, nº84, Quadra nº02, Lote nº04, Centro, Alto Horizonte, Goiás. 

CEP:76.560-000-TELEFONE: (62) 3383-3100  

 

11.4 O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios para as escolas 

conforme cronograma de entrega definido pela Secretaria Municipal de Educação.  

  

11.5 Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de 

reajustes em face da superveniência, praticados no mercado, com a finalidade de 

manter o equilíbrio econômico-financeiro da avença.   

  

12. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO   

  

12.1 A Administração obriga-se a:   

  

Exercer a fiscalização dos produtos, na forma prevista na Lei n.º 11.947/2009, 

e Resoluções CD/FNDE.   

13. PAGAMENTO  

  

13.1 O fornecedor será remunerado exclusivamente de acordo com os itens, 

quantidades e preços previstos no Projeto de Venda.  

  

13.2 O pagamento dar-se-á em até 30 (trinta) dias após o recebimento da última 

entrega do mês, mediante apresentação de Notas Fiscais/Faturas correspondente ao 

fornecimento efetuado, devidamente atestadas, vedada a antecipação de pagamento.  

  

13.3 Na emissão das notas fiscais/Faturas, os fornecedores deverão descrever o 

produto, obrigatoriamente, em conformidade com a descrição contida na sua 

proposta, bem como o número do Processo e do Contrato.  

  

13.4 Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, esta será devolvida a 

Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será 

contado a partir da data de apresentação da nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer 

ônus ou correção a ser paga pelo Contratante.   

 

13.5 O pagamento será feito através de depósito bancário, mediante apresentação de 

documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado.  
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13.6 Os pagamentos poderão ser sustados pelo Contratante nos seguintes casos:  

  

13.6.1 não cumprimento das obrigações assumidas que possam de alguma 

forma, prejudicar a Contratante;  

  

13.6.2 inadimplência de obrigações assumidas pela Contratada para com o 

Município de Iguape, por conta do estabelecido neste Edital;  

  

13.6.3 erros ou vícios na(s) Nota(s) Fiscal(is) de Serviço/Fatura(s).  

  

13.6.4 A Contratante poderá deduzir dos pagamentos importâncias que, a 

qualquer título, lhe forem devidas pela Contratada em decorrência de inadimplemento 

deste Contrato.  

 

 

14. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  

  

14.1 As mercadorias serão devolvidas no ato da entrega se não corresponderem à 

qualidade exigida no Edital. De acordo com a Lei n.º 8.137/1990, “é configurado como 

crime misturar gêneros de qualidade desiguais para vendê-los ou expô-los à venda 

por preço estabelecido para o demais alto custo ou entregar materiais impróprios ao  

consumo” (art. 7º, incisos III e IX).  

 

14.2 As verduras e legumes deverão ser de boa qualidade, com tamanho médio 

padronizado.  

  

14.3 As hortaliças e frutas deverão estar frescas, inteiras e sãs, no ponto de maturação 

adequado para consumo.  

  

14.4 As folhas deverão se apresentar intactas e firmes.  

  

14.5 Deverão estar isentas de:   
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14.5.1 Substâncias terrosas;  

  

14.5.2 Sem sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa;  

  

14.5.3 Sem parasitas, larvas ou outros animais nos produtos ou embalagens;  

 

14.5.4 Sem umidade externa anormal;  

  

14.5.5 Isenta de enfermidades;  

  

14.5.6 Não deverão estar danificadas por lesões que afetem a sua aparência e 

utilização.  

  

14.6 Caso se verifique a necessidade de substituição de algum dos produtos pela 

CONTRATADA por desabastecimento, o fato deverá ser comunicado à 

CONTRATANTE no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas do recebimento do 

pedido, através de mensagem eletrônica (e-mail).  

  

14.7 A CONTRATANTE decidirá acerca da pertinência ou não da substituição.  

  

14.8 Caso seja deferida a substituição do produto, o valor faturado deverá ser aquele 

do produto originalmente solicitado.  

  

15. FATOS SUPERVENIENTES  

  

Os eventos previstos nesta Chamada Pública estão diretamente subordinados 

à realização e ao sucesso das diversas etapas do processo. Na hipótese de ocorrência 

de fatos supervenientes à sua publicação, que possam vir a prejudicar o processo 

e/ou por determinação legal ou judicial, ou ainda por decisão da Comissão Julgadora, 

poderá haver:  

  

a) Adiamento do processo;  
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b) Revogação deste Edital ou sua modificação no todo ou em parte.  
  

16 IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE:  
  

  Observado o disposto no item nove acima, após a divulgação do resultado das 

ofertas objeto desta Chamada Pública a Comissão considerará, para todos os fins, 

que o registro de preços de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do 

empreendedor familiar rural estará concretizada.  

  

17. DISPOSIÇÕES FINAIS:  

  

17.1 Para definição dos preços de referência deverá observar o artigo 23 da referida 

Resolução do FNDE.  

  

17.2 Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, 

estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde e pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.  

  

17.3 A participação de qualquer proponente Vendedor no processo implica a 

aceitação tácita, incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e 

condições, assim como dos seus anexos.  

  

17.4 Das Sanções - Nos casos de inadimplência serão aplicadas as penalidades 

previstas na Lei n.º 11.947/09.  

 

17.5 Fazem parte deste Edital de Chamada Pública:  

  

ANEXO I - MODELO DE PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR;  

  

ANEXO II - PRODUTOS A SEREM ADQUIDIDOS E SUAS QUANTIDADES e 

PREÇO DE REFERÊNCIA;  
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ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO;  

  

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO CONTROLE DO 

ATENDIMENTO DO LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA DOS 

COOPERADOS/ASSOCIADOS (GRUPOS FORMAIS)  

  

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR – 

PRODUÇÃO PRÓPRIA GRUPOS FORMAIS  

  

ANEXO VI -MODELO DE DECLARAÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR – 

PRODUÇÃO PRÓPRIA PARA GRUPOS INFORMAIS OU FORNECEDORES 

INDIVIDUAIS  

  

ANEXO VII – D E C L A R A Ç Ã O D E C O N F O R M I D A D E  

  

ANEXO VIII-  PROTOCOLO DE RETIRADA DO EDITAL.  

 

  

18. FORO  

 

A presente Chamada Pública é regulada pelas leis brasileiras, sendo 

exclusivamente competente o Foro do município de Campinorte-Goiás, para conhecer 

e julgar quaisquer questões dele decorrentes.  

 

Alto Horizonte, 28 de fevereiro de 2023. 

  

 

LAÍS DOS REIS MARQUES 

Superintendente de Educação (PRESIDENTE DA COMISSÃO) 

Decreto nº244/2021 
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MARIANA VON PFUHL ZANGANELLI 

Assistente Jurídica (MEMBRO DA COMISSÃO) 

 

 

ISVANIA VIEIRA DOS SANTOS 

Agente de Serviços Gerais (MEMBRO DA COMISSÃO) 

 

 

MARCELO GONÇALVES DE SOUZA AMARGOSO 

Secretário Municipal de Educação 

Decreto nº043/2021 
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ANEXO I 
Modelo de Projeto de Venda 

 
Modelo proposto para os Grupos Formais 
 

  

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE  

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA 
PÚBLICA Nº  

 

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES  

 

  
GRUPO FORMAL  

1. Nome do Proponente  2. CNPJ  

3. Endereço  4. Município/UF  

5. E-mail  6. DDD/Fone  7. CEP  

8. Nº DAP 
Jurídica  

9. Banco  10. Agência da  
Conta  

11. Nº da Conta  

12. Nº de 
Associados  

13. Nº de Associados de acordo com a 
Lei Nº 11.326/2006  

14. Nº de Associados com 
DAP Física  

15. Nome do Representante Legal  16. CPF  17. DDD/Fone  

18. Endereço  19.Município/UF  

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

1. Nome da Entidade  2. CNPJ  3. Município/UF  

4. Endereço  5. DDD/Fone  

6. Nome do Representante e E-Mail  7. CPF  

III - RELAÇÃO DE PRODUTOS  

1. Produto  2. 
Unidade  

3. 
Quantidade  

4. Preço de 
Aquisição*  

5. Cronograma de Entrega 
dos Produtos  
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4.1 
Unitário  

4.2 
Total  

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:  

*Preço de aquisição é o preço a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar. 
(Resolução FNDE n.º 26/2013 com as alterações da Resolução FNDE nº 04/2015 
Art.29, §3º 
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Modelo Proposto para os Grupos Informais  
  

  

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE  

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA 
PÚBLICA Nº  

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES  

 GRUPO INFORMAL  

1. Nome do Proponente  2. CPF  

3. Endereço  
 
 

4. Município/UF  

5. E-mail (Quando Houver)  6. DDD/Fone  7. CEP  

8. Organizado por Entidade 
Articuladora  

9. Nome da Entidade 
Articuladora (Quando Houver)  

10. E-mail/Fone 
(Quando  
Houver)  

 II – FORNECEDORES PARTICIPANTES  

1. Nome do Agricultor (a) 
Familiar  

2. CPF  3. DAP  4. Banco  5. Nº 
Agência  

6. Nº Conta 
Corrente  

            

            

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

1. Nome da Entidade  2. CNPJ  3. Município/UF  

4. Endereço  5. DDD/Fone  

6. Nome do Representante e E-Mail  7. CPF  

IV – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS  

1. Identificação do 
Agricultor (a) Familiar  

2. 
Produto  

3. 
Unidade  

4. 
Quantidade  

5. Preço de 
Aquisição*/Unidade  

6. Valor 
Total  

            

        Total 
Agricultor  

            

        Total 
Agricultor  
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Total do Projeto    

*Preço de aquisição é o preço a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar. 
(Resolução FNDE n.º 26/2013 com as alterações da Resolução FNDE nº 04/2015 
Art.29, §3º).  
  
 

V – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO  

1. 
Produto  

2. 
Unidade  

3. 
Quantidade  

4. 
Preço/Unidade  

5. Valor Total 
por Produto  

6. Cronograma de 
Entrega dos Produtos  

            

            

Total do Projeto:  

  

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

CPF:  Assinatura do Representante do Grupo 
Informal:  

 

Local e Data  Agricultores (as) Fornecedores (as) do Grupo 
Informal  

Assinatura  
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Modelo Proposto para os Fornecedores Individuais  
 

  

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE  

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA 
PÚBLICA Nº  

I – IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR  

  
FORNECEDOR (A) INDIVIDUAL  

1. Nome do Proponente  2. CPF  

3. Endereço  4. Município/UF  5. CEP  

6. Nº da DAP Física  7. DDD/Fone  8. E-mail (Quando 
Houver)  

9. Banco  10. Nº da Agência  11. Nº da Conta Corrente  

II – RELAÇÃO DOS PRODUTOS  

1. Produto 2. Unidade 3. 
Quantidade 

4. 
Preço/Unidade 

5. Valor 
Total por 
Produto 

6. Cronograma 
de Entrega dos 

Produtos 
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III – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC  

1. Nome da 
Entidade  

2. CNPJ  3. Município/UF  

4. Endereço  5. DDD/Fone  

6. Nome do Representante e E-Mail  7. CPF  

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 Fornecedor Individual:  CPF:  
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DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DE REQUISITOS HIGIÊNICOS-

SANITÁRIOS 

 

 

EU,_______________________________________, inscrito sob o CPF 

nº___________________, e DAP pessoa física nº__________, declaro, para devido 

fins, para fins de participação na Chamada Pública nº01/2023, para aquisição de 

gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, que atendo os requisitos 

higiênicos-sanitários previstos em normativas específicas e que não faço o uso de 

produtos agrotóxicos. 

 

 

 

   Alto Horizonte, _____ de __________de 2023. 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA DO AGRICULTOR 

FAMILIAR 

 

MODELO PARA BENEFICIÁRIOS FORNECEDORES (FORNECEDOR 

INDIVIDUAL) DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA (CHAMADA PÚBLICA Nº 

______) 

Eu,_________________________________________________________________

__, CPF nº_______________________________ e DAP física 

nº____________________, declaro, para fins de participação na Chamada Pública nº 

01/2023, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar 

e do Empreendedor Familiar Rural, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resoluções do 

FNDE relativas ao PNAE, que os gêneros alimentícios relacionados na proposta de 

venda em meu nome são oriundos de produção própria.  

 

 

                                 

                 Alto Horizonte/GO, _____ de ____________ de 2023. 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA DO AGRICULTOR 

FAMILIAR 

 

MODELO PARA ORGANIZAÇÕES FORNECEDORAS (GRUPOS FORMAIS) 

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA (CHAMADA PÚBLICA Nº ______) Eu, 

_____________________________ representante da Cooperativa/Associação 

_________________________________________, com CNPJ nº _______________ 

e DAP Jurídica nº ____________________ declaro, para fins de participação na 

Chamada Pública nº 01/2021, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da 

Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, conforme Lei nº 11.947/2009 

e Resoluções do FNDE relativas ao PNAE, que os gêneros alimentícios relacionados 

na proposta de venda são oriundos de produção dos cooperados/associados que 

possuem DAP física e compõem esta cooperativa/associação. 

 

                                 

                 Alto Horizonte/GO, ______ de ___________ de 2023. 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA DO AGRICULTOR 

FAMILIAR 

 

MODELO PARA BENEFICIÁRIOS FORNECEDORES (GRUPOS INFORMAIS) 

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA (CHAMADA PÚBLICA Nº ______) 

Eu,_________________________________________________________________

__, CPF nº_______________________________ e DAP física 

nº____________________, declaro, para fins de participação na Chamada Pública nº 

01/2023, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar 

e do Empreendedor Familiar Rural, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resoluções do 

FNDE relativas ao PNAE, que os gêneros alimentícios relacionados na proposta de 

venda em meu nome são oriundos de produção própria.  

 

 

                                 

                 Alto Horizonte/GO, _______de __________ de 2023. 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO II 
 

PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS E SUAS QUANTIDADES 
Agricultura Familiar 

 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE 
2022 - AGRICULTURA FAMILIAR 

ITENS GÊNEROS UNID QUANT 
ESTIMATIVA DE 

PREÇO 

PREÇO 
TOTAL 

1 

Abacaxi, pérola, de 
primeira, in natura, 
massa amarela, 
graúdo, 
apresentando grau 
de maturação 
adequado a 
manipulação. 

Kg 500 R$ 4,49 R$ 2.245,00 

2 

Abóbora cabotiá, de 
primeira qualidade, 
cor alaranjada, 
cheiro, aspecto e 
sabor próprios, 
tamanho uniforme, 
isenta de 
enfermidades e/ou 
sujidades. 

kg 2000 R$ 6,63 
R$ 
13.260,00 

3 

Abobrinha, de 
primeira qualidade, 
tamanho médio, 
cheiro, aspecto e 
sabor próprios, 
tamanho uniforme, 
isenta de 
enfermidades e/ou 
sujidades. 

kg 1000 R$ 8,13 R$ 8.130,00 

4 

Acerola madura, sem 
lesão ou manchas na 
casca e no seu 
interior. Não poderá 
apresentar partes 
amolecidas ou 
brocadas. 

kg 2000 R$ 15,45 
R$ 
30.900,00 
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5 

Alface coloração 
uniforme, folha 
inteira, limpa e 
hidratada, livre de 
terra, lagartas e/ou 
outros parasitas e 
sem partes pretas ou 
amareladas.(pé 
300g) 

kg 1.000 R$ 16,49 
R$ 
16.490,00 

6 

Banana maça, em 
pencas, Tamanho 
médio. Casca 
amarela não 
completamente 
madura, sem pontos 
pretos ou 
amolecidos. 

kg 3000 R$ 7,36 
R$ 
22.080,00 

7 

Banana marmelo, 
em pencas, 
Tamanho médio. 
Casca amarela não 
completamente 
madura, sem pontos 
pretos ou 
amolecidos. 

Kg 2.000 R$ 6,60 
R$ 
13.200,00 

8 

Banana prata, em 
pencas. Tamanho 
médio. Casca 
amarela não 
completamente 
madura, sem pontos 
pretos ou 
amolecidos. 

kg 3000 R$ 6,66 
R$ 
19.980,00 

9 

Baru semente crua, 
fresca, limpa sem 
resíduos de 
sujidades ou insetos. 

kg 100 R$ 80,00 R$ 8.000,00 

10 

Batata doce tamanho 
médio, lisa, uniforme 
e com ausência de 
brotos, partes 
brocadas, rachadas, 
amolecidas e/ou 
sujidades. 

kg 500 R$ 5,13 R$ 2.565,00 

11 
Brócolis coloração 
verde não florado, 
ausência de insetos. 

und 500 R$ 10,06 R$ 5.030,00 
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12 

Caju maduro, sem 
careta, firme, sem 
manchas e partes 
amolecidas e/ou 
sujidades. 

kg 1300 R$ 10,00 
R$ 
13.000,00 

13 

Cajuzinho do cerrado  
maduro, sem careta, 
firme, sem manchas 
e partes amolecidas 
e/ou sujidades. 

kg 800 R$ 15,00 
R$ 
12.000,00 

14 

Cebolinha coloração 
uniforme, livre de 
terra, lagartas e/ou 
outros parasitas e 
sem partes pretas ou 
amareladas. 

kg 1000 R$ 24,83 
R$ 
24.830,00 

15 

Couve, tipo 
manteiga, fresca. 
Folhas verdes, 
tamanho médio a 
grande, sem lagartas 
e/ou outros parasitas 
e sem partes 
amareladas. 

kg 1500 R$ 15,33 
R$ 
22.995,00 

16 

Erva Cidreira (Capim 
Limão), fresca. 
Folhas verdes, sem 
lagartas e/ou outros 
parasitas e sem 
partes amareladas.  

Kg 50 R$ 18,00 R$ 900,00 

17 

Hortelã, de primeira 
qualidade, in natura, 
apresentando grau 
de evolução 
completo do 
tamanho, aroma e 
cor próprios, com 
ausência de 
sujidades, parasitas 
e larvas 

Kg 40 R$ 30,00 R$ 1.200,00 

18 

Inhame, tamanho 
médio, com ausência 
de brotos, partes 
esverdeadas, 
rachadas, 
amolecidas e/ou 
sujidades. 

Kg 500 R$ 7,70 R$ 3.850,00 
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21 

Jiló, verde, de 
primeira qualidade, 
in natura, com 
ausência de 
sujidades, parasitas 
e larvas. 

Kg 80 R$ 11,00 R$ 880,00 

22 

Limão, maduro, 
caldulento, sem 
podridão, manchas 
ou enrugamento. 

Kg 500 R$ 8,00 R$ 4.000,00 

23 

Mamão formosa, de 
primeira qualidade, 
Casca fina, lisa, 
amarela, fresco com 
80 % de maturação, 
com polpa firme e 
intacta. 

Kg 1000 R$ 7,00 R$ 7.000,00 

24 

Mandioca, firme, 
limpa. Sem casca. 
Não poderá 
apresentar  partes 
amolecidas, escuras, 
mofadas ou 
brocadas 

Kg 3000 R$ 5,10 
R$ 
15.300,00 

25 

Manga, inteira,  
maduro, sem 
podridão ou 
manchas. 

kg 1000 R$ 5,23 R$ 5.230,00 

26 

Maracujá, azedo, 
amarelo,  maduro, 
sem podridão, 
manchas ou 
enrugamento 
excessivo. 

kg 500 R$ 9,70 R$ 4.850,00 

27 

Melancia madura, 
limpa, tamanho 
médio entre 09 e 12 
kg, sem rachadura. 

kg 1000 R$ 11,35 
R$ 
11.350,00 

28 

Melão amarelo "tipo 
Rei" tipo 8, casca lisa 
sem podridão, lesão 
e/ou manchas. sem 
estar passado. 

kg 500 R$ 8,89 R$ 4.445,00 
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29 

Mexerica Pocã 
(tangerina), in 
natura, de primeira, 
apresentando grau 
de maturação que 
permita suportar a 
manipulação, o 
transporte e a 
conservação em 
condições 
adequadas para o 
consumo, com 
ausência de 
sujidades, parasitas 
e larvas. 

kg 1000 R$ 7,70 R$ 7.700,00 

30 
Milho verde em 
espigas, sem palha. 

kg 2000 R$ 9,05 
R$ 
18.100,00 

31 

Pepino verde, de 
primeira qualidade, 
tamanho médio, 
limpo, firme e bem 
seca, sem manchas 
e partes amolecidas. 

kg 1000 R$ 7,59 R$ 7.590,00 

32 

Pimentão Verde, de 
primeira, in natura, 
apresentando grau 
de maturação que 
permita suportar a 
manipulação, o 
transporte e a 
conservação em 
condições 
adequadas para o 
consumo, com 
ausência de 
sujidades, parasitas 
e larvas. 

kg 300 R$ 12,66 R$ 3.798,00 

33 

Repolho Aparência 
frescas e sã, ótima 
qualidade, 
compacto,  firme de 
coloração uniforme,  
aroma,  cor  e sabor 
típico da espécie,  
em perfeito estado 
de desenvolvimento.  

kg 500 R$ 9,26 R$ 4.630,00 
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34 

Salsinha coloração 
uniforme, livre de 
terra, lagartas e/ou 
outros parasitas e 
sem partes pretas ou 
amareladas. 

kg 500 R$ 21,87 
R$ 
10.935,00 

35 

Tomate cereja, 
vermelho (60 a 90% 
de amadurecimento), 
limpo, firme e bem 
seco, sem manchas 
e partes amolecidas. 

kg 500 R$ 25,73 
R$ 
12.865,00 

36 

Tomate longa vida, 
tamanho médio, 
vermelho (60 a 90% 
de amadurecimento), 
limpo, firme e bem 
seco, sem manchas 
e partes amolecidas. 

kg 1.000 R$ 13,67 
R$ 
13.670,00 

 

Valor anual de R$ 352.998,00 (Trezentos e cinquenta e dois mil e novecentos 

e noventa e oito reais). 
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ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO; 

 

CHAMADA PÚBLICA N.º 01/2023 

  

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, de um lado, na 

condição de CONTRATANTE, O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTO 

HORIZONTE-GO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 

11.154.698/0001-16, com sua sede administrativa sediada à Rua Genipapo, esq. Com 

Av. Maracanã, s/n, St. Central, Alto Horizonte-GO, representado por seu Gestor, Sr. 

MARCELO GONÇALVES DE SOUZA AMARGOSO inscrito no CPF nº 011.658.051-

89, nomeado através do Decreto nº043/2021, residente e domiciliado nesta urbe, 

doravante denominados simplesmente CONTRATANTES e de outro 

lado_______________________________________________________, inscrita no 

CNPJ nº___________, sediada na________________________________________, 

neste ato representado pelo representante legal, Sr. __________________________, 

inscrito no CPF nº_______________, doravante denominada CONTRATADA, tem 

justo e contratado, o que mutuamente aceitam e outorgam mediante as cláusulas 

seguintes: 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA  

É objeto desta contratação a: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 

Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, em atendimento ao Programa Nacional 

de Alimentação Escolar  

– PNAE, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, 

durante 12 (doze) meses, descritos nos itens enumerados na cláusula sexta, todos 

de acordo com a CHAMADA PÚBLICA N.º 01/2023, o 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 no Projeto de Venda de 

Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento.  
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CLÁUSULA TERCEIRA   

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do 

Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominados CONTRATADOS, será de até 

R$ 40.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano familiar/civil/entidade executora, 

referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar.  

CLÁUSULA QUARTA  

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, consoante ao Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura 

Familiar para Alimentação Escolar em, no máximo, 30 (trinta) dias após a assinatura 

do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.  

  

CLÁUSULA QUINTA  

O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento 

de requisição da Coordenadoria de Alimentação Escolar, expedida pelo Diretor 

Municipal de Educação, sendo o prazo do fornecimento até o término da quantidade 

adquirida ou até o final deste contrato previsto para 12 (doze) meses, após a 

assinatura.  

  

a) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades 

de acordo com CHAMADA PÚBLICA N.º 01/2023 e cronograma que será entregue 

pelo Setor de Merenda Escolar.  

 b) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo 

de Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela 

alimentação no local de entrega, consoante o anexo deste Contrato.  

  

CLÁUSULA SEXTA  

Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no 

Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o(a) 
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CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ _____________ 

(_______________________), conforme listagem a seguir:  

  

NOME DO 

AGRICULT OR 

FAMILIAR 

 

CPF DAP UN. QTDE PRODUTO 
VL. 

UNIT. 

VL. 

TOTAL 

                

                

                

  

CLÁUSULA SÉTIMA  

No valor mencionado na cláusula sexta 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.  

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes 

dotações orçamentárias:   

Recursos provenientes da dotação: Elemento: 339.030, Ficha: 19, 

Subelemento: 7, Fonte: 101 e 115, Órgão: 2, Unidade: 25, Função: 12, subfunção: 

361, Programa:  2002, ação:  2119 e projeto de atividade:  2119. 

 

CLÁUSULA OITAVA  

O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, 

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.  

 a) O fornecedor será remunerado, exclusivamente, de acordo com os itens, 

quantidades e preços previstos na proposta vencedora.  

  b) O pagamento dar-se-á em até 30 (trinta) dias após o recebimento da 

última entrega do mês, mediante apresentação de Notas Fiscais/Faturas 
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correspondente ao fornecimento efetuado, devidamente atestadas, vedada a 

antecipação de pagamento.  

 c) Na emissão da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), o fornecedor(es) deverá 

descrever o produto, obrigatoriamente, em conformidade com a descrição contida na 

sua proposta, bem como o número do Processo e do Contrato.  

 d) Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, esta será devolvida a 

Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será 

contado a partir da data de apresentação da nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer 

ônus ou correção a ser paga pelo Contratante.   

 e) O pagamento será feito em cheque nominal e com apresentação de 

documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado.  

 f) Os pagamentos poderão ser sustados pelo Contratante nos seguintes casos:  

 g) não cumprimento das obrigações assumidas que possam de alguma forma, 

prejudicar a Contratante;  

 h) inadimplência de obrigações assumidas pela Contratada para com o 

Município de Iguape/SP, por conta do estabelecido neste Edital;  

 i) erros ou vícios na(s) Nota(s) Fiscal(is) de Serviço/Fatura(s).  

 j) A Contratante poderá deduzir dos pagamentos importâncias que, a qualquer 

título, lhe forem devidas pela Contratada em decorrência de inadimplemento deste 

Contrato.  

  

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. Ressalvados os casos quando não 

efetivados os repasses mensais de recursos do FNDE em tempo hábil.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA  

Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se- á conforme o § 

1º, do art. 20 da Lei n.º 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.  
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  

O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) 

anos, cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes 

do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para 

Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  

O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos 

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.  

  

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.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  

O CONTRATANTE em razão à supremacia dos interesses públicos sobre os 

interesses particulares poderá:  

a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades 

de interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;  

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.  
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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 SILVANA PINTO 

DUARTE, Técnica de Merenda Escolar, e-mail: silvana_duart@hotmail.com, lotada na 

Cantina do CPDBG, localizada no seguinte endereço: Colégio Municipal Professor 

Divino Bernardo Gomes, situado à rua Belém, esquina com avenida Osmar Rosa Da 

Silva, quadra 04, lotes 01 a 09, Setor Sul, Alto Horizonte-GO. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA  

O presente contrato rege-se, ainda, pela CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2023, 

pela Resolução CD/FNDE n.º 038/2009 e pela Lei n.º 11.947/2009, Resolução n.º 25 

de 04/07/2012, Resolução n. º26 de 17/06/2013, atualizada pela Resolução CD/FNDE 

nº 04, de 02 de Abril de 2015, bem como a Resolução nº06/2020 e nº21 de 2021 do 

FNDE e a Lei n.º 14.133/2021 e o dispositivo que a regulamente, 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, resguardadas as suas condições essenciais.  

  

CLÁUSULA VIGÉSIMA  

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, por fax, transmitido pelas partes.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA  

Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua 

efetivação, por carta, consoante Cláusula Vinte, poderá ser rescindido, de pleno 

mailto:silvana_duart@hotmail.com
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direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos 

seguintes casos:  

a) por acordo entre as partes;  

b) pela inobservância de qualquer de suas condições;  

c) quaisquer dos motivos previstos em lei.  

  

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA  

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos 

adquiridos ou até 12 (doze) meses.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA 

Fica eleito o Foro da Comarca de Campinorte/GO para dirimir quaisquer 

dúvidas a respeito do cumprimento do presente Contrato.  

 E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em duas 

vias em originais de igual teor e forma que, após lido e achado conforme, é assinado 

pelas partes, juntamente com duas testemunhas.  

 

 Alto Horizonte, _____ de __________de 2023. 

  

 

MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

AMARGOSO 

Contratante 

 

Representante Legal 

Contratada 

 

  

Testemunhas:  

  

Testemunhas: 


