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DISPENSA DE LICITAÇÃO/CHAMADA PÚBLICA N° 02/2015 

Processo n° 40/2015 
Secretaria Municipal de Educação 
 
 
 
 
 

O MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRA/RS , comunica aos interessados que está 

procedendo à CHAMADA PÚBLICA , para fins de habilitação dos fornecedores e recebimento das propostas de gêneros 

alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, em conformidade com a Lei nº 11.947/09 e Resolução FNDE 

nº. 26/13 e suas alterações. Abertura  no dia 24/08/2015 no horário das 9h , na Prefeitura Municipal de Pinhal da Serra, 

situada à Av. Luiz Pessoa da Silva Neto, 1294, Centro, Pinhal da Serra / RS. 

 

1. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

Para participação da chamada pública, de acordo com a resolução nº 26/13 do FNDE, os agricultores formais e informais, 

deverão apresentar os documentos de habilitação e a sua proposta em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, 

identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2 , para o que se sugere a seguinte inscrição: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA/RS 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.º 02/2015 
ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTOS 
PROPONENTE (NOME COMPLETO) 
TELEFONE/FAX: 
EMAIL: 
----------------------------------------------------------------- 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA/RS 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.º 02/2015 
ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA 
PROPONENTE (NOME COMPLETO) 
TELEFONE/FAX: 
EMAIL : 
 

 

2. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 1): 

2.1 DOCUMENTOS PARA FORNECEDORES INDIVIDUAIS, DETEN TORES 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 30 (trinta) 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; 

IV – a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria, relacionada no 

projeto de venda. 

V - Declaração de que não emprega menor, em cumprimento ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República; 

VI - Declaração, sob as penas da lei, que não foi considerada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 

 

2.2 DOS GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES , DETENTORES DA DAP FÍSICA (ORGANIZADOS 

EM GRUPO): 
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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 30 (trinta) 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 declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos agricultores familiares 

relacionados no projeto de venda. 

V - Declaração de que não emprega menor, em cumprimento ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República; 

VI - Declaração, sob as penas da lei, que não foi considerada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 

 

2.3 – 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 30 (trinta) dias; 

III – o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar; 

IV – as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão competente; 

V – a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS; 

VI – a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos associados relacionados no 

projeto de venda; 

V - Declaração de que não emprega menor, em cumprimento ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República; 

VI - Declaração, sob as penas da lei, que não foi considerada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 

 

2.4 PARA TODOS, ALÉM DOS SOLICITADOS, QUANDO APRESE NTAREM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL: 

I - apresentar documentação comprobatória de Serviço de Inspeção Sanitária, podendo ser municipal, estadual ou federal; 

II - apresentar prova de regularidade da atividade perante o órgão ambiental competente; 

 

3 DA PROPOSTA (ENVELOPE Nº. 2): 

A proposta deve descrever o produto quanto à caracterização do mesmo e à quantidade a ser fornecida. Ainda, deve estar 

acompanhada do projeto de venda, conforme modelo, Anexo III deste edital. 

 

4 PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS E PREÇOS A SEREM PAGO S PELO MUNICÍPIO: 

A quantidade de gêneros alimentícios a serem adquiridos é estimada com base nos cardápios de alimentação escolar, 

Anexo I deste edital, elaborados pela Nutricionista do Município, que segue: 

 

Item Descrição Quantidade Unidade  

1 ALFACE FRESCA - sem folhas estragadas, com coloração uniforme, isenta de 
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície 
externa. Não deve apresentar lesões de origem física, mecânica ou biológica. 

120 Pés  

2 ALHO - isento de matéria terrosa. Unidades íntegras, acondicionado em 
embalagens limpas. 

4,3 Kg  

3 BATATA INGLESA - tubérculo firme e íntegro, sem unidades esverdeadas, com 
textura e consistência de vegetal fresco; isento de sujidades, insetos, parasitas, 
larvas e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer 
lesões de origem física, mecânica ou biológica. 

200 Kg 

4 BRÓCOLIS - de primeira qualidade, vegetal firme e íntegro, textura e consistência 
de vegetal fresco; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos 

60 kg 
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estranhos aderidos. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, 
mecânica ou biológica. 

5 COUVE-FLOR - de primeira qualidade, vegetal firme e íntegro, textura e 
consistência de vegetal fresco; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e 
corpos estranhos aderidos. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem 
física, mecânica ou biológica. 

90 kg 

6 CHUCHU – unidades graúdas e limpas, sem brotos ou machucados. 70 Kg  

7 LARANJA PARA SUCO - grau médio de amadurecimento, sem unidades 
estragadas. 

60 Kg  

8 MELANCIA graúda, grau médio de amadurecimento, casca lisa, sem ferimentos 
ou defeitos, unidades com peso médio de 3 a 5kg, de primeira qualidade. 

50 Kg  

9 MORANGO – tamanho médio, grau médio de amadurecimento. Não deve 
apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. 
Acondicionado em recipiente plástico. 

110 Kg  

10 PEPINO IN NATURA - unidades de tamanho grande, de cor uniforme, verde, 
íntegro, firme e não murcho. Acondicionado em embalagens plásticas limpas. 

30 Kg  

11 TEMPERO VERDE, COM SALSA E CEBOLINHA – textura e consistência de 
vegetal fresco, de primeira qualidade, coloração uniforme; isento de sujidades, 
insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não 
deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. Peso 
médio de 100g/maço. 

200 Maço 

12 TOMATE - maturação intermediária, firme, íntegro, com consistência de vegetal 
fresco, de tamanho médio, coloração uniforme; isento de sujidades, insetos, 
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve 
apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. 

220 Kg  

13 FEIJÃO VERDE NA VAGEM - novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento 
de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e livre de 
umidade.  

25 Kg  

14 MASSA ALIMENTÍCIA FRESCA COM OVOS - tipo espaguete ou macarrão. 
Produto congelado – temperatura até 06ºC no momento da entrega. Embalagem: 
saco plástico, atóxico, resistente, contendo rótulo com descrição do peso. Validade 
mínima de 7 dias a partir da data de entrega. 

100 Kg  

15 MASSA PARA SOPA, COM OVOS - tipo cabelo de anjo. Produto congelado – 
temperatura até 06ºC no momento da entrega. Embalagem: saco plástico, atóxico, 
resistente, contendo rótulo com descrição de peso, validade mínima de 7 dias a 
partir da data de entrega. 

25 Kg 

16 CUCA TRADICIONAL COM COBERTURA E RECHEIO sabor coco, goiabada e 
frutas cristalizadas. Embalagem: saco plástico, atóxico, resistente, contendo rótulo, 
validade mínima de 7 dias a partir da data de entrega. Unidades de 500g. 

100 Unidade  

17 TORTÉI DE MORANGA, tipo caseiro, sem corante e sem conservante. Produto 
congelado – temperatura até 06ºC no momento da entrega. Embalagem: saco 
plástico, atóxico, resistente, contendo rótulo, validade mínima de 7 dias a partir da 
data de entrega. As características gerais do produto deverão atender as normas e 
legislação sanitária. 

70 Kg  

18 DISCO DE PIZZA de massa de pão integral assado – sem recheio/cobertura. 
Formato retangular, de 36x25cm. 

210 Unidade  

19 DISCO DE PIZZA de massa de pão branco assado - sem recheio/cobertura. 
Formato retangular, de 36x25cm. 

240 Unidade  

20 SUCO DE FRUTAS INTEGRAL, SABOR UVA – engarrafado, sem adição de 
açúcar, não fermentado, não alcoólico e sem conservantes, com Inspeção do 
Serviço de Vigilância Sanitária. Validade mínima de 09 meses na data da entrega. 

230 Litro 

21 SUCO DE FRUTAS INTEGRAL, SABOR PÊSSEGO – engarrafado, sem adição 
de açúcar, não fermentado, não alcoólico e sem conservantes, com Inspeção do 
Serviço de Vigilância Sanitária. Validade mínima de 09 meses na data da entrega. 

120 Litro 
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22 SUCO DE FRUTAS INTEGRAL, SABOR AMORA – engarrafado, sem adição de 
açúcar, não fermentado, não alcoólico e sem conservantes, com Inspeção do 
Serviço de Vigilância Sanitária. Validade mínima de 09 meses na data da entrega. 

60 Litro 

23 SUCO DE FRUTAS INTEGRAL, SABOR LARANJA – engarrafado, sem adição de 
açúcar, não fermentado, não alcoólico e sem conservantes, com Inspeção do 
Serviço de Vigilância Sanitária. Validade mínima de 09 meses na data da entrega. 

120 Litro 

24 LEITE INTEGRAL, longa vida fluído. O produto deve apresentar cor branca interior 
e sabor característico. As bordas do fecho de vedação da embalagem devem estar 
perfeitas, sem orifícios ou defeitos que prejudiquem a qualidade e o valor 
nutricional do produto. O produto não deverá apresentar sinais de sujidade, corpos 
estranhos ao produto, cor não característica do produto, sabor ácido intenso ou 
problemas de vedação da embalagem. Embalagem: embalagens cartonadas 
(embalagem Tetra Pak) contendo 1 litro, com validade de no mínimo 30 dias a 
contar da data de entrega. 

2000 Litros 

25 LEITE DESNATADO, longa vida fluído. O produto deve apresentar cor branca 
interior e sabor característico. As bordas do fecho de vedação da embalagem 
devem estar perfeitas, sem orifícios ou defeitos que prejudiquem a qualidade e o 
valor nutricional do produto. O produto não deverá apresentar sinais de sujidade, 
corpos estranhos ao produto, cor não característica do produto, sabor ácido 
intenso ou problemas de vedação da embalagem. Embalagem: embalagens 
cartonadas (embalagem Tetra Pak) contendo 1 litro, com validade de no mínimo 
30 dias a contar da data de entrega. 

24 Litros 

26 BEBIDA LÁCTEA fermentada com polpa de fruta, diversos sabores, embalada em 
sacos plásticos de 1000ml/mg, com validade de no mínimo 20 dias a contar da 
data da entrega e registro no sistema de inspeção estadual (Sispoa), temperatura 
até +10°C, ou conforme especificação do fabricante.   

600 Litros  

27 QUEIJO FATIADO, tipo Lanche, fatiado, fatias não maiores que 20g, com cor e 
odor característicos, acondicionadas em embalagens plásticas, validade de no 
mínimo 5 dias contados da data da entrega, com registro no ministério da 
agricultura e serviço de inspeção, mantido resfriado em temperatura até +10°C, ou 
conforme especificação do fabricante. 

200 Kg  

 
 

4.1 Os gêneros alimentícios deverão ser entregues semanalmente, às segundas-feiras, ou conforme solicitação prévia, nos 

seguintes locais: Escola Municipal Professor Tadeu Silveira; na Escola de Educação Infantil Tia Braia e Secretaria Municipal 

de Educação. 

4.2 Os produtos perecíveis devem ser de 1ª qualidade e na ocasião da entrega deverão apresentar grau de maturação que 

permite suportar a manipulação, o transporte e conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas; 

4.3 Os fornecedores deverão repor os produtos dentro do prazo de validade e/ou vida útil, no caso de qualquer alteração 

dos mesmos; 

4.4 Os prazos e locais de entrega deverão ser conforme especificado no cronograma de entrega previamente enviado pelo 

Setor de Merenda aos fornecedores vencedores de cada item, sendo que a primeira entrega somente ocorrerá após 

assinatura do contrato ou do recebimento da nota de empenho. 

4.5 O Município reserva-se o direito de realizar alterações nos cronogramas de entrega ou nas quantidades destinadas por 

local, conforme a demanda, desde que o total não ultrapasse a quantidade requerida dos produtos. 

4.6 Todos os produtos 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 (Resolução RDC nº 

259/02 e 216/2004 – ANVISA). 

 

5. CRITÉRIOS PARA A ESCOLHA DO FORNECEDOR: 
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5.1 Só serão aceitas e classificadas as propostas cujo valor não seja superior ao máximo definido neste edital, todos 

constantes no Anexo I. 

5.2 Terão preferência os fornecedores locais aos demais, assim entendidos os sediados no território do Município de  

Pinhal da Serra/RS. 

5.3 Vencido o critério da localização do fornecedor, terão preferência os agricultores que comprovadamente pertencerem a 

assentamentos da reforma agrária, comunidades tradicionais indígenas ou comunidades quilombolas aos demais 

agricultores ou empreendedores familiar rural. 

5.4 Vencido o critério anterior terão preferência os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou 

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

5.5 Vencido critério de certificado, terão preferência os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de Declaração 

de Aptidão ao PRONAT-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; 

5.6 Vencido ainda o critério anterior terão preferência organizações com maior porcentagem de agricultores familiares e/ou 

empreendedores familiares rurais no seu quadro de sócios, conformeDAP Jurídica; 

5.7 No caso de empate entre grupos de assentados da reforma agrária, terá prioridade a organização produtiva que 

comprovar  a maior porcentagem  de assentados  da reforma agrária, conforme DAP jurídica. 

 

6. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE: 

Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este edital. 

 

7. PERÍODO DE VIGÊNCIA:  

2º Semestre do presente exercício financeiro, podendo ser prorrogado a critério da Administração. 

 

8. DA CONTRATAÇÃO: 

Declarado vencedor, o agricultor familiar (grupo formal) deverá assinar o contrato no prazo de 05 dias, caso o Município não 

opte pela regra do artigo 62 da Lei 8.666/93. 

 

9. DO PAGAMENTO: 

9.1 O fornecedor será remunerado exclusivamente de acordo com os itens, quantidades e preços previstos no item 4 deste 

edital. 

9.2 O pagamento será através de cheque nominal ou ordem bancária, ou a critério do setor de Pagamentos do Município, 

conforme a entrega dos produtos, mediante a apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado, 

no prazo de até 30 (trinta) dias da entrega dos gêneros alimentícios. 

 

10. RESPONSABILIDADES DOS FORNECEDORES: 

10.1 Os fornecedores que aderirem a este processo declaram que atendem a todas as exigências legais e regulatórias a 

execução do seu objeto, sujeitando-se, em caso de declaração falsa, às penalidades previstas nos artigos 87 e 88 da Lei nº. 

8666/1993. 

10.2 O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios conforme o disposto no projeto de venda, Anexo III do 

presente edital, o padrão de identidade e de qualidade estabelecidos na legislação vigente e as especificações técnicas 

elaboradas pela Coordenadoria de Alimentação Escolar (Resolução RDC nº 259/02 – ANVISA). 

10.3 O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios nos preços estabelecidos nesta chamada pública 

durante a vigência do contrato; 

10.4 Será de responsabilidade exclusiva do agricultor o ressarcimento de eventuais prejuízos decorrentes da má qualidade 

dos produtos ou do atraso no fornecimento. 
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11. PENALIDADES 

11.1 – ADVERTÊNCIA 

A penalidade de ADVERTÊNCIA poderá ser aplicada nas seguintes hipóteses: 

11.1.1 - Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que não acarrete prejuízos para 

a entidade, independentemente da aplicação de multa moratória. 

11.1.2 - Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços da entidade, 

independentemente da aplicação de multa moratória. 

11.2 – MULTA 

A entidade poderá aplicar à licitante ou contratada, multa moratória e multa por inexecução contratual: 

11.2.1 - MULTA MORATÓRIA 

A multa moratória poderá ser cobrada pelo atraso injustificado, entrega em desacordo com o solicitado no objeto ou de 

prazos estipulados no Edital para os compromissos assumidos. 

I - A multa moratória será de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) por dia corrido de atraso, sobre o valor da NOTA DE 

EMPENHO, até o máximo de 05 (cinco) dias de atraso. Após esse prazo, poderá, também, ser rescindido o contrato e/ou 

imputada à licitante vencedora a pena prevista no item 12.3. 

II – A multa moratória será de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) pela entrega em desacordo com as exigências do 

edital, sobre o valor total da NOTA DE EMPENHO, por infração, com prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos para a 

efetiva adequação. Após (duas) infrações e/ou após o prazo para adequação, poderá, também, ser rescindido o contrato 

e/ou imputada à licitante vencedora a pena prevista no item 12.3. 

III – A multa moratória será de 10% (dez por cento), pela não regularização da documentação referente à regularidade 

fiscal, no prazo previsto neste edital, por parte da licitante detentora da melhor proposta, e poderá, também, ser imputada à 

licitante vencedora a pena prevista no item 12.3. 

11.2.2 - MULTA POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL 

I - A multa por inexecução contratual poderá ser aplicada no percentual de 10% (dez por cento) ao mês, pró-rata-dia, sobre 

a respectiva fatura, acrescida de correção monetária e juros de 12 (doze por cento) ao ano. 

II – O atraso injustificado na assinatura do contrato ou a rescisão do mesmo por culpa da contratada implicará em multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta, independentemente da penalidade de suspensão. 

11.3 – SUSPENSÃO 

11.3.1 – A suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Pinhal da Serra/RS destina-se aos 

inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do contrato por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis da data do recebimento da intimação, podendo ser aplicada nas seguintes hipóteses pelos seguintes 

períodos: 

11.3.2 - Por 6 (seis) meses: 

I - Atraso no cumprimento das obrigações assumidas, que tenham acarretado prejuízo à entidade. 

II - Execução insatisfatória do contrato, se antes tiver havido aplicação da sanção de advertência. 

11.3.3 - Por 1 (um) ano: 

I - Na ocorrência de qualquer ato ilícito praticado pelo licitante visando frustrar seus objetivos ou que inviabilize a licitação, 

resultando na necessidade de promover novo procedimento licitatório. 

II - Recusar-se a assinar o Termo de Contrato e Retirar a Nota de Empenho dentro do prazo estabelecido. 

11.3.4 - Por 2 (dois) anos quando a licitante ou contratada: 

I - Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente; 

II - Cometer atos ilícitos que acarretem prejuízo à entidade, ensejando a rescisão do contrato; 

III - Tiver sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

IV - Apresentar a entidade qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, para participar da licitação; 



MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRA 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 
 
 

 7 

V - Demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar e contratar com a entidade; 

 

 

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

(88) 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 – Material de Consumo 

(89) 3.3.90.30.00.00.00.00.1006  - Material de Consumo 

 

13. DOS RECURSOS 

Das decisões proferidas decorrentes da presente chamada pública caberá recurso à autoridade superior no prazo de 05 

dias, e contra-razões no mesmo prazo, conforme art. 109 da Lei nº 8.666/93. 

 

15. ANEXOS 

Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital: 

ANEXO I – Itens 

ANEXO II – Minuta de Contrato 

ANEXO III – Projeto de Venda 

 

Edital pelo site www.pinhaldaserra.rs.gov.br e mais informações serão prestadas aos interessados no horário das 08 h ao 

meio dia e das 13h às 17h, na Prefeitura Municipal de Pinhal da Serra/RS, no Setor de Licitações, na Av. Luiz Pessoa da 

Silva Neto, n.º 1293, Centro, ou pelo fone (054) 3584 0250. 

 

 

Pinhal da Serra, 31 de Julho de 2015. 

 
 
 
Ivandro Birck 

           Prefeito Municipal 
 
 
 

      Este edital se encontra examinado e 

aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

      Em ___-___-______. 

     ________________________ 

                Assessor(a) Jurídico(a)        
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ANEXO II 

CONTRATO N.º /20XX 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AG RICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR/PNAE 

 

O Município de Pinhal da Serra, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida Luiz Pessoa da Silva Neto, N.º 

1294, inscrita no CNPJ sob n.º 04.213.870/0001-08, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, o (a) Sr. Ivandro Birck, 

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 02/2015, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, ___ semestre de 20XX, 

descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública n.º 02/2015, 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 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, consoante anexo deste Contrato. 

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 com os encargos fiscais, sociais, comerciais, 

trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do 

presente contrato.  Quantidade 

Periodicidade de 

Item Descrição Quantidade Unidade  Preço 
médio 

Preço 
total 

1   Pés    

2   Kg    

)Preço Total 

Valor Total do Contrato 
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CLÁUSULA QUINTA: 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 

(88) 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 – Material de Consumo 

(89) 3.3.90.30.00.00.00.00.1006  - Material de Consumo 

 

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. 

 

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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 

O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.º 02/2015, pela Resolução CD/FNDE nº _____/20XX, 

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; 

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 ou até 31 de dezembro de 2015. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: 

É competente o Foro da Comarca de Vacaria 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. 

Pinhal da Serra, ____de________ de 2015. 

_____________________________________________ 

CONTRATADO(S) (Individual ou Grupo Informal) 

______________________________________________ 

CONTRATADA (Grupo Formal) 

______________________________________________ 

PREFEITO MUNICIPAL TESTEMUNHAS: 

1. ________________________________________ 

2. ________________________________________ 


