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EDITAL CHAMADA PÚBLICA 
 

002/2016 
 

 
Minuta de Edital de Chamada Pública n°. 02/2016 para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar para alimentação escolar com dispensa de licitação, lei n°. 11.947, de 16/07/2009, Resolução n°. 
38 FNDE, de 16/07/2009. 
 

PREÂMBULO 
A Prefeitura do Município de Marilândia-ES, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Ângela 
Savergnini, n° 93, Centro, Marilandia-Es, inscrita no CNPJ sob o n° 27.744-176/0001-04, representado 
neste ato pelo Senhor Prefeito Osmar Passamani, no uso de suas prerrogativas legais, e considerando o 
disposto no art. 21 da lei 11.947/2009 e na Resolução FNDE/CD n°38/2009. Através da Secretaria 
Municipal de Educação, vem realizar Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da 
Agricultura Familiar e do Empreendor Familiar Rural, destinado ao atendimento ao Programa Nacional 
de Alimentação Escolar, durante o período de agosto a dezembro de 2016. Os grupos Formais/Informais 
interessados deverão protocolar a documentação para habilitação e Proposta de preços de venda até o 
dia 28 de JULHO de 2016, às 13:45 horas, no Setor de protocolo da Prefeitura Municipal, situada à 
rua Ângela Savergnini, n° 93, Centro – Marilândia,  
 
 
1 - OBJETO 
O objeto da presente é a CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO 
ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAC-PNAE-FNDE E 
OUTROS RECURSOS- (ATENDIMENTO AS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
FUNDAMENTAL, FILANTRÓPICAS, EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES), NO PERÍODO DE AGOSTO  
A DEZEMBRO DE 2016, conforme especificações do Anexo I desta Chamada Pública. 
 
 
2 – DATA, LOCAL E HORA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
 
As 14h:00min do dia 28 de JULHO de 2016, será aberta à sessão pela Comissão Permanente de 
Licitação, na Sala de Licitações, localizada no térreo do edifício da PMM, no endereço constante no 
preâmbulo deste edital. 
 
3 – FONTE DE RECURSO 
 
Dotação Orçamentária: 
 
011.011.12.361.0030.2073.33903000000.11070003 Ficha: 148 
011.011.12.365.0030.2078.33903000000.11070003 Ficha: 157 
 
4 – ENVELOPE N°.001 HABILITAÇÃO GRUPO FORMAL DE AGRICULTORES FAMILIARES 
4.1 – O grupo formal deverá apresentar no envelope n° 001 os documentos abaixo relacionados, sob 
pena de inabilitação. 
 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ 
b) Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP jurídica para associações e cooperativas; 
c) Cópias de certidões negativas junto ao INSS, FGTA, Receita Federal e Divida Ativa da União; 
d) Cópia do Estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade, registrado na junta comercial, no caso 
de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de associações. Em se 
tratando de empreendimentos familiares, deverá ser apresentada cópia do Contrato Social, registrado 
em Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas. 
e) Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 
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5 – ENVELOPE N°. 001 HABILITAÇÃO GRUPO INFORMAL DE AGRICULTORES FAMILIARES 
5.1 – O grupo informal deverá apresentar no envelope n°. 001 os documentos abaixo relacionados, sob 
pena de inabilitação: 
 
a) Cópia de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
b) Cópia da DAP principal (Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar – PRONAF), ou extrato da DAP de cada Agricultor Familiar participante; 
 
6 – ENVELOPE N°.002 PROPOSTA DE PREÇOS 
6.1 – No envelope n°.002 deverá conter a Proposta de Preços, ao que se segue: 
 
a) Ser formulada em 01 (uma) via, contendo a identificação do fornecedor ou cooperativa, datada, 
assinada po seu representante legal. 
b) Discriminação completa dos gêneros alimentícios ofertados, conforme especificações e condições do 
Anexo I; 
c) Preço unitario ofertado, devendo ser cotado em Real e com no máximo duas casas decimais (R$ 
X,XX); 
d) O preço unitário deverá ser apresentado em algarismos arábicos; 
 
7 – LOCAL DE ENTREGA E PERIODICIDADE 
 
7.1 -  Os Gêneros Alimentícios serão requisitados de forma parcelada de acordo com a necessidade da 
Secretaria Municipal de Educação, através da emissão de Ordem Inicial de Fornecimento. 
 
7.2 - O objeto deverá ser entregue nas datas, locais e horários a serem definidos pelo Setor requisitante, 
mediante solicitação por telefone e/ou impresso e de acordo com o quantitativo a ser informado pela 
mesma, em conformidade com as descrições e exigências contidas neste anexo. 
 
7.3 - Após a solicitação, os produtos deverão ser entregues em horário comercial, na quantidade 
solicitada, no prazo máximo de 03 (três) dias. 
 
7.4 - O local de entrega dos produtos está localizado na zona urbana do Município de Marilândia, situado 
na Avenida Dom Bosco, 251, Centro, Marilândia–ES – SEMAE (Setor Municipal de Alimentação 
Escolar). 
 
7.5 - Os produtos a serem entregues deverão estar em bom estado de conservação e próprios para o 
consumo e sem qualquer característica que inviabilize o uso dos mesmos. 
 
7.6 - No ato da entrega todos os produtos serão criteriosamente analisados pelo Setor requisitante. 
 
7.7 - Por ocasião da entrega, caso seja detectado que os materiais não atendem às exigências do objeto 
licitado, aos critérios de qualidade, quantidade e/ou não estejam em boas condições de conservação ou 
aptos para consumo, poderá a Administração rejeitá-los, integralmente ou em parte, obrigando-se a 
licitante a providenciar a substituição daqueles não aceitos no prazo de 02 (dois) dias. 
 
7.8 - O transporte e carregamento dos materiais não aceitos serão de responsabilidade da licitante. 
 
8 - PAGAMENTO 
 
8.1 - O pagamento será realizado até 30 dias após a última entrega do mês, através de cheque ao 
portador mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado, vedada 
à antecipação de pagamento, para cada faturamento; 
 
8.2 - O preço de compra será o menos preço apresentado pelos proponentes; 
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8.3 - Para composição de preço de referência, será considerada a média de preços de três fornecedores 
locais; 
 
8.4 - O valor pago anualmente a cada agricultor não poderá exceder a R$ 20.000,00 (Vinte mil reais); 
 
9 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
9.1 - A presente Chamada  Pública poderá ser obtida no setor de licitações da Prefeitura Municipal de 
Marilândia ou através do site: www.marilandia.es.gov.br; 
9.2 - Será priorizado os grupos formais na aquisição dos Gêneros Alimentícios, conforme descrito na Lei 
11.947/2009; 
 
9.3 - Faz parte integrante do presente expediente o Anexo I, Especificações do produto. 
 
Marilândia-ES, xx de janeiro de 2016. 
 
 

MICHEL BERTOLO 
Presidente da CPL em  Exercício  
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ANEXO I 
 

Descrição dos Gêneros Alimentícios 
 
 

ÍTEM DESCRIÇÃO UNID QUANT. VLR UNIT. VLR TOTAL 
01 CARNE SUÍNA – Pernil Súino, embalado a 

vácuo, contendo o SIM – Selo de inspeção 
Municipal, Pacote com aproximadamente 1,0 
Kg. 

KG 1.300   

02 GOIABA KG 880   
03 MELANCIA KG 2.880   
04 AIPIN KG 1.300   
05 BANANA DA TERRA KG 1.100   
06 BANANA PRATA KG 1.800   
07 QUEIJO BRANCO – com SIM – Selo de 

Inspeção Municipal; Produto embalado 
individualmente com aproximadamente 1,0 Kg 

 
UND 

 
250 

  

08 MAMÃO KG 250   
09 TOMATE KG 2.600   
10 INHAME KG 300   
11 LARANJA SELECTRA KG 840   
12 COUVE UNID 900   
13 PIMENTÃO VERDE  

KG 
 

120 
  

14 SALSINHA VERDE UND 600   
15 CEBOLINHA VERDE UND 900   
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ANEXO II 
 

CRONOGRAMA 
 

CRONOGRAMA DE ENTREGA AGRICULTURA FAMILIAR 
 
 

 
Entrega 01 (uma) vez 

ao mês 
Entrega 02 (duas) vezes 

ao mês 
CARNE SUÍNA – Pernil Suíno, embalado a 
vácuo, contendo o SIM – Selo de Inspeção 
Municipal, pacote de aproximadamente 1,0 
kg. 

MELANCIA 

QUEIJO BRANCO – com o SIM – Selo de 
Inspeção Municipal; Produto embalado 
individualmente com aproximadamente 1,0 
kg. 

COUVE 

BANANA TERRA GOIABA  
LARANJA BANANA PRATA 
AIPIM TOMATE 
MAMÃO PIMENTÃO VERDE 
- CEBOLINHA VERDE 
- INHAME 
- SALSINHA VERDE 

 
 

 
 O quantitativo de cada entrega será entregue individualmente; 

 
 O cronograma completo das entregas dos gêneros deverá ser retirado pelos 

vencedores do processo licitatório, no SEMAE – Setor Municipal de Alimentação 
Escolar após a realização do mesmo. 
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ANEXO III 

 
CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º XXX/2016 
 
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÃO DA EMPREENDEDOR 
RURAL PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
 
O Município de Marilândia, com sua sede na Rua Ângela Savergnini, nº 93, nesta cidade, inscrito no 
CNPJ sob o Nº 27.744.176/0001-04, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, o Sr. Osmar 
Passamani, doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado XXXXXXXXXXX, com sede no 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF ou CNPJ nº xxxxxxxxxxxx, doravante denominado (a) 
CONTRATADO (A), fundamentado nas disposições Lei n° 11.947/2009, e tendo em vista o que consta 
na Chamada Pública nº 02/2016, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que 
seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: 
 
É objeto desta contratação a CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO 
ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAC-PNAE-FNDE E 
OUTROS RECURSOS – (ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
FUNDAMENTAL, FILANTRÓPICAS, EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES), NO PERÍODO DE AGOSTO  
A DEZEMBRO DE 2016, atendendo a Lei nº. 11.947 / 2009, Resolução/FNDE/CD nº. 038/2009 e 
Instrução Normativa nº. 002/2009/GS/SEDUC/MT do empreendedor rural para atender os alunos 
matriculados nas Escolas Municipais.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: 
 
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios ao CONTRATANTE conforme 
descrito na Proposta de preço do Empreendedor rural parte integrante deste Instrumento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: 
 
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Empreendedor rural Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural, neste ato denominados CONTRATADOS, 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 
 
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 
Empreendedor rural para Alimentação Escolar, em no máximo 30 dias após a assinatura do contrato, por 
meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA. 
 
CLÁUSULA QUINTA: 
O início para entrega das mercadorias será imediatamente, sendo o prazo do fornecimento até o término 
da quantidade adquirida . 
a) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a chamada 
pública n.º 002/2016. 
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. 
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CLÁUSULA SEXTA: 
 
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros 
Alimentícios do Empreendedor rural, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ XX.XXX,XX 
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), conforme listagem anexa a seguir: 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: 
 
No valor mencionado na cláusula quarta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e 
materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e 
quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente 
contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA: 
 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 
Dotação Orçamentária:  
 
011.011.12.361.0030.2073.33903000000.11070003 Ficha: 148 
011.011.12.365.0030.2078.33903000000.11070003 Ficha: 157 
 
CLÁUSULA NONA: 
 
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea “b”, e após a 
tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente 
às entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto 
houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: 
 
O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATADO 
FORNACEDOR, 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 PRIMEIRA: 
 
Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n° 
11.947/2009 e demais legislações relacionadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 
 
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos, cópias das Notas 
Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes Proposta de Preços de Gêneros 
Alimentícios da Empreendedor rural para Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
 
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos das Notas Fiscais de 
Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, bem 
como a Proposta de Preços de Gêneros Alimentícios da Empreendedor rural para Alimentação Escolar e 
documentos anexos, estando à disposição para comprovação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 
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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 QUINTA: 
 
O CONTRATANTE em razão as 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. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 
 
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 SETE: 
 
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, da 
Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar e outras Entidades designadas pelo 
FNDE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: 
 
O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.º 02/2016, pela Resolução CD/FNDE nº. 38 
e pela Lei n° 11.947/2009 e o dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será 
aplicada, também, onde o contrato for omisso. 
 
CLÁUSULAD DÉCIMA NONA: 
 
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 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: 
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O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2016, contando a partir da assinatura do 
contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: 
 
É competente o Foro da Comarca de Marilândia 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. 
 
Marilândia, xx de xxxxxx de 2016. 

 
Prefeito Municipal 

Contratante 
 

Contratado 
 

TESTEMUNHAS: 
 
1. _________________________________ 
 
2. _________________________________ 
 
 


