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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
CREDENCIAMENTO Nº 02/2017
Regido pela Lei 8.666/93

Objeto

Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor
Familiar Rural, direcionado aos alunos da rede de escolas comunitárias e
filantrópicas de São Luís, para o atendimento ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE, conforme especificações contidas neste Edital.

RETIRADA DO EDITAL
O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos durante todo o período de vigência do presente
Chamamento
Público,
com
retiradas
na
sede
da
CPL
ou
pelo
site
http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp
Horário: 13 às 18 horas.
Local: Central Permanente de Licitação - CPL, situada na Rua dos Ouriços, Lote 11, Qd. 09 Calhau - Cep: 65071-820

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS DE CREDENCIAMENTO
Até 20 (vinte) dias a contar da publicação do Edital.
Horário: 13:00 às 18 horas.
Local: Central Permanente de Licitação - CPL, situada na Rua dos Ouriços, Lote 11, Qd. 09 Calhau - Cep: 65071-820
SESSÃO PÚBLICA
Dia: 08 de junho de 2017
Horário: 09h30
Local: Central Permanente de Licitação - CPL, situada na Rua dos Ouriços, Lote 11, Qd. 09 Calhau - Cep: 65071-820
A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, instituída pela Lei Municipal nº
4.537, de 16 de novembro de 2005, alterada pela Lei 4.804/2007, regulamentada pelo Decreto
Municipal nº 28.928, de 19 de janeiro de 2006, por meio de sua Comissão de Licitação, designada
pela Portaria nº 001/2017, torna público o chamamento visando à aquisição de gêneros alimentícios
da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, direcionado aos alunos da rede de
escolas comunitárias e filantrópicas de São Luís, para o atendimento ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE, que receberá os Documentos de Habilitação para Credenciar pessoas
jurídicas interessadas no objeto constante do processo Administrativo nº 030-11.460/2017, de
interesse da Secretaria Municipal de Educação- SEMED, mediante as condições estabelecidas neste
Edital, que se subordina às normas gerais da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
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1. DO OBJETO
1.1.

Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar
Rural, direcionado aos alunos da rede de escolas comunitárias e filantrópicas de São Luís,
para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, conforme
especificações contidas neste Edital.

2. DO PRAZO
2.1.

Os contratos de credenciamento terão prazo de 12 (doze) meses.

3. DOS PREÇOS
3.1.

Os preços de aquisição serão os apresentados neste Edital.

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da execução deste Credenciamento correrão por conta da seguinte
Dotação Orçamentária:
I – Nota de Reserva: 762/2017 e 763/2017
II.- Projeto Atividade 13.101.1236102022.013 e 13.101.1236502012.004
III.- Elemento da Despesa: 3.3.90
IV.- Fonte de Recursos: 106

5. DA DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR
5.1 Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua produção agrícola na forma
de Fornecedores Individuais, Grupos Informais e Grupos Formais, de acordo com o Art. 27 da
Resolução FNDE nº 4/2015.
5.1.1. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL (não organizado em grupo) - O
Fornecedor Individual deverá apresentar os documentos abaixo relacionados, sob pena de
inabilitação:
I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
II - o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;
III - 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 prova
de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e V - a declaração
de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria, relacionada
no projeto de venda.
5.1.2. HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL - O Grupo Informal deverá apresentar os
documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação:
I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
2

Proc.nº 030-11.460/2017
Fls. ______________________

PPR
RE
EFFE
EIIT
TU
UR
RA
AD
DE
E SSÃ
ÃO
OL
LU
UÍÍSS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Rubrica___________________

CREDENCIAMENTO nº. 02/2017/CPL/PMSL

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 previstos em lei específica, quando for o caso; e
V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos
agricultores familiares relacionados no projeto de venda.
5.1.3. HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL - O Grupo Formal deverá apresentar os
documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação:
I - a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
II - o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias;
III - a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
IV - as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão
competente;
V - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar;
VI - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos
associados/cooperados;
VII – a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do
atendimento do limite individual de venda de seus cooperados/associados.
VIII - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e
6. DO PROJETO DE VENDA
6.1. Os Fornecedores Individuais, Grupos Informais ou Grupos Formais deverão apresentar o
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, conforme Anexo modelo da
Resolução FNDE n.º 26/2013.
6.2. O(s) projeto(s) de venda a ser(em) contratado(s) será(ão) selecionado(s) conforme critérios
estabelecidos pelo art. 25 da Resolução.
6.3. Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar o nome,
o CPF e nº da DAP Física de cada agricultor familiar fornecedor, quando se tratar de Fornecedor
Individual ou Grupo Informal, e o CNPJ e DAP jurídica da organização produtiva, quando se tratar
de Grupo Formal.
6.4. Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos constatada na abertura dos
envelopes poderá ser concedido abertura de prazo para sua regularização, conforme análise da
Comissão Julgadora.

7. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
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7.1. A partir da data, da hora e no local referido no Preâmbulo do presente Edital, os interessados
deverão entregar os documentos de Habilitação e o Projeto de Venda, em envelope lacrado,
podendo fazê-lo até a data de encerramento.
7.2. Os documentos de Habilitação e o Projeto de Venda dos interessados, exigidos no presente
Edital, deverão ser endereçados à CPL/PMSL, com indicação clara e visível do procedimento
ao qual se dirige, e a denominação do proponente, bem como a natureza do conteúdo,
conforme indicação:
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROJETO DE VENDA
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº XX/2017
NOME(S) DO(S) INTERESSADO(S)/RAZÃO SOCIAL DA ENTIDADE
DAP:

7.3. Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de
cópia indeléveis e legíveis, devidamente autenticadas em Cartório, por servidor da CPL/PMSL, ou
ainda, através de publicação em órgão da Imprensa Oficial, sob pena de inabilitação.
7.3.1. Serão aceitas somente cópias legíveis.
7.3.2. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam ilegíveis ou rasuradas, e;
7.3.3. A CPL/PMSL reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento,
sempre que julgar necessário.
7.4. Não serão considerados os documentos que deixarem de atender no todo ou em parte,
quaisquer das disposições deste Edital.
7.5. O conteúdo dos documentos protocolizados além do horário e/ou da data de encerramento
estipulados neste Edital não será objeto de análise e apreciação, importando em inabilitação do
interessado.
7.6. O interessado que preferir enviar seus Documentos via Correios, poderá fazê-lo, sendo certo
que os mesmos deverão ser entregues, pelos Correios, até a data de encerramento estipulados neste
Edital, no local e horário determinados no preâmbulo.
7.6.1. A entrega dos Documentos pelos Correios, após a data e/ou horário de encerramento
determinados no preâmbulo deste Edital, importará em inabilitação do interessado.
8. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS
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8.1. Para seleção, os projetos de venda habilitadas serão divididos em: grupo de projetos de
fornecedores locais, grupo de projetos do território rural, grupo de projetos do estado e grupo de
propostas do País.
8.2. Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:
I - o grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre os demais grupos.
II - o grupo de projetos de fornecedores do território rural terá prioridade sobre o do estado e
do País.
III - o grupo de projetos do estado terá prioridade sobre o do País.
8.3. Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:
I – os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as
comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre estes;
II – os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos,
segundo a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003;
III – os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de Declaração de Aptidão ao
PRONAF – DAP Jurídica) sobre os Grupos Informais (agricultores familiares, detentores de
Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Física, organizados em grupos) e estes sobre os
Fornecedores Individuais (detentores de DAP Física);
8.3.1. Caso a EEx. não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo de
projetos de fornecedores locais, estas deverão ser complementadas com os projetos dos demais
grupos, em acordo com os critérios de seleção e priorização citados nos itens 8.1 e 8.2.
8.4. No caso de empate entre grupos formais ou entre grupos informais, terão prioridade
organizações com maior porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares
rurais no seu quadro de sócios, conforme DAP Jurídica.
8.5. Em caso de persistir o empate, será realizado sorteio ou, em havendo consenso entre as partes,
poderá optar-se pela divisão no fornecimento dos produtos a serem adquiridos entre as organizações
finalistas.
9. DA SESSÃO PÚBLICA
9.1. Será realizada sessão pública, em data e hora determinada no preâmbulo desse Edital, em que
será apresentada análise sobre os Projetos de Venda apresentados e informado(s) o(s) fornecedor(es)
classificados(s).

10. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS
10.1. O(s) fornecedor(es) classificado(s) deverão entregar amostras, conforme detalhado no Termo
de Referência, na Secretaria Municipal de Educação - SEMED, com sede à Avenida Marechal
Castelo Branco, Lote 14, Qd. 14, nº250 – São Francisco – CEP: 65075-090 – São Luís – Maranhão,
até dois dias úteis a contar da seleção dos projetos de vendas, das 8:00 às 12:00 h e das 14:00 às
18:00 h, para avaliação e seleção dos produtos a serem adquiridos, as quais deverão ser submetidas a
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testes necessários, até dois dias úteis após a sessão de análise e informação do(s) fornecedor(es)
classificado(s). O resultado da análise será publicado em três dias após o prazo da apresentação das
amostras.

11. DO LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS
11.1. A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser realizada diretamente nas Unidades Escolares,
conforme planejamento de distribuição e cronograma desenvolvidos pela Secretaria Municipal de
Educação – SEMED.
12. DO PAGAMENTO
12.1. O pagamento será realizado até 30 dias após a última entrega mensal dos produtos ou de
acordo com a data do repasse, através de transferência bancária, mediante apresentação de
documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado, vedada a antecipação de pagamento,
para cada faturamento.
13. DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação sanitária (federal, estadual
ou municipal) específica para os alimentos de origem animal e vegetal.
13.2. O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para a
alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais), por
DAP/Ano/Entidade Executora, e obedecerá as seguintes regras:
I - Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos
individuais firmados deverão respeitar o valor máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais), por
DAP/Ano/E.Ex.
II - Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será o
resultado do número de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica multiplicado pelo
limite individual de comercialização, utilizando a seguinte fórmula:
Valor máximo a ser contratado = nº de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica x R$
20.000,00.

13.3. A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato de Aquisição
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar que estabelecerá com
clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos,
obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da chamada pública e da
proposta a que se vinculam, bem como do Capítulo III – Dos Contratos, da Lei 8.666/1993.
13.4. As comunicações relativas a este Credenciamento serão feitas mediante a publicação no site da
Central Permanente de Licitação (http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp) e por
correio eletrônico (wfr.cpl@gmail.com), quando for o caso, no Diário Oficial do Município, a
6
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critério da CPL/PMSL. As informações colhidas no ato da retirada do Edital serão reputadas válidas
para fins de comunicação da CPL/PMSL.
13.5. As dúvidas decorrentes da interpretação deste CHAMAMENTO PÚBLICO, as informações
que se fizerem necessárias à apresentação dos Documentos de Habilitação ou a interposição de
Impugnações deverão ser encaminhadas formalmente à CPL/PMSL, durante todo o período de
recebimento da documentação de habilitação, por meio do endereço eletrônico wfr.cpl@gmail.com,
ou documento, carta ou telegrama, para o endereço indicado acima para recebimento de propostas.
13.6. A decisão do julgamento de impugnação será disponibilizada exclusivamente no site
http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp.
13.7. A CPL/PMSL não se responsabiliza por endereço de correio eletrônico informado de forma
errônea, ou por qualquer problema técnico que possa existir na caixa de correio eletrônico do
licitante interessando. Assim, cabe ao licitante informar de forma correta e legível o endereço do
correio eletrônico, bem como manter o sistema de recebimento de mensagens funcionando de forma
adequada.
13.8. Integram o presente Edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos:
Anexos:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

TERMO DE REFERÊNCIA
PESQUISA DE MERCADO
DECLARAÇÃO FORNECEDOR INDIVIDUAL
DECLARAÇÃO GRUPO INFORMAL
DECLARAÇÃO GRUPO FORMAL
DECLARAÇÃO GRUPO FORMAL: LIMITE INDIVIDUAL
PROJETO DE VENDA: FORNECEDOR INDIVIDUAL
PROJETO DE VENDA: GRUPO INFORMAL
PROJETO DE VENDA: GRUPO FORMAL
MINUTA DE CONTRATO
RELAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES: LOCAIS DE ENTREGA

São Luís (MA), 16 de maio de 2017.

Wilma Freitas Rodrigues
Pregoeira
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCI A
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017
TERMO DE REFERÊNCIA CHAMADA PÚBLICA Nº

/2017

CHAMADA PÚBLICA N.º /2017, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei n.º
11.947/2009, Resolução FNDE n.º 26/2013 e Resolução n°4/2015 FNDE.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO LUÍS, pessoa jurídica de
direito público, com sede à Avenida Marechal Castelo Branco, Lote 14, Qd.14, nº250, São
Francisco, São Luís -MA, inscrita no CNPJ sob n.06.307.102/0002-11, representada neste ato pelo
Secretário Municipal , o Senhor Raimundo Moacir Mendes Feitosa, no uso de suas prerrogativas
legais e considerando o disposto no art.14, da Lei nº 11.947/2009 e na Resolução FNDE nº 26/2013,
através da Secretaria Municipal de Educação, vem realizar Chamada Pública para aquisição de
gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao
atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, durante o período de 12 meses.

1. OBJETO

1.1. O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional
de Alimentação Escolar – PNAE para as Escolas Comunitárias e Entidades Filantrópicas
conveniadas com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), conforme especificações dos
gêneros alimentícios abaixo:
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1.2 QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ESPECIFICAÇÕES DOS GÊNEROS

Nº

UND

QUANT.

*Preço de Aquisição (R$)

UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

Abóbora: Com casca firme, tamanho grande,
1.

uniforme sem ferimentos ou defeitos, turgescentes,

Kg

30424,32

3,62

110136,04

2. cascas uniformes no grau máximo de evolução do Kg

49293,36

3,79

186821,93

Kg

4436,18

15,91

70579,62

Kg

4946,04

13,84

68453,19

15212,16

15,33

233202,41

intactas e bem desenvolvidas, livre de terras ou
corpos estranhos.
Banana: Fruta e 1ª qualidade, graúdas, em
penca, frutos com 80 a 90% de maturação, com

tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos
ou defeitos, firmes e com brilho.
Tempero verde (cheiro verde,cebolinha ):
3.

Com folhas lisas, firmes, viçosas de cor verde
brilhante, com coloração e tamanho uniformes e
típicos da variedade, livres de resíduos.
Couve: Com folhas firmes, viçosas, de cor

4.

verde brilhante, com tamanhos uniformes e típico da
variedade, livres de sujidades, parasitas, larvas e
resíduos de fertilizantes, de colheita recente.
Feijão verde: Novo, acondicionado em

5. embalagem transparente plástica, grãos inteiros, Kg
aspecto brilhoso, liso, isento de matéria terrosa,

9
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pedras, fungos ou parasitas e livre de umidade e
fragmentos ou corpos estranhos. Íntegro, de colheita
recente; com aspecto, odor, cor e sabor próprio,
adequado para o consumo, sem sinais de germinação
ou resíduos de fertilizantes ou outras substâncias
químicas.
Jon gome: Com folhas lisas, firmes, viçosas
6. de cor verde brilhante, com coloração e tamanho Kg

1886,90

4,02

7585,34

16486,80

3,86

63639,05

44194,80

3,95

174569,46

6289,68

9,56

60129,34

164868,00

1,60

263788,80

uniformes e típicos da variedade, livres de resíduos.
Macaxeira: Raiz de superfície íntegra e firme
isenta de sujidades e enfermidades, parasitas e larvas,
material terroso e sujidades, sem danos físicos e
7. mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de Kg
colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes.
Devendo ser transportado de forma adequada com
grau de evolução completo de tamanho.
Mamão:
8.

características

Fruto

fresco,

organolépticas,

mantendo
com

80%

as
de

maturação, sem ferimentos, livres de resíduos de

Kg

fertilizantes.
Maxixe: Com característica tenra, fresca,
verde,

de

colheita

recente,

sem

sinais

de

9. amarelamento com grau de maturação adequada,

Kg

isento de substâncias terrosas, sujidades e corpos
estranhos.
Melancia: Fruta com 80 a 90% de maturação,
10.

com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa
firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido, isenta

Kg

de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e
10

Proc.nº 030-11.460/2017
Fls. ______________________

PPR
RE
EFFE
EIIT
TU
UR
RA
AD
DE
E SSÃ
ÃO
OL
LU
UÍÍSS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Rubrica___________________

CREDENCIAMENTO nº. 02/2017/CPL/PMSL

sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte, de colheita recente, livre de
resíduos de fertilizantes. Devendo ser transportado de
forma adequada.
Melão:
11.

Fruto

fresco,

mantendo

as

características organolépticas, com bom estado de
maturação, sem ferimentos, livres de resíduos de

kg

54901,78

2,87

157568,11

kg

48436,32

6,38

309023,72

kg

7480,80

8,56

64035,65

kg

8157,70

7,77

63385,33

fertilizantes.
Milho verde: Espiga, sem a palha, em
embalagens plásticas e transparente, grãos bem
12. desenvolvidos, macios e leitosos, recém colhidas e
livres de sujidades, contaminação por insetos ou
lagartas e danos fisiológicos ou mecânicos.
Polpa da fruta Abacaxi: Congelada,
preparada com frutas sãs, limpas e isentas de
parasitos e detritos animais ou vegetais. Não deve
conter fragmentos das partes não comestíveis da
13.

fruta, nem substâncias estranhas á sua composição
normal. Deverá se apresentar acondicionada em
embalagens transparentes com peso líquido de 01 Kg,
com informações nutricionais de acesso ao
consumidor. Proveniente de estabelecimento com
Selo de Inspeção Sanitária e da Agricultura Familiar.
Polpa da fruta Goiaba: Congelada,
preparada com frutas sãs, limpas e isentas de

14.

parasitos e detritos animais ou vegetais. Não deve
conter fragmentos das partes não comestíveis da
fruta, nem substâncias estranhas á sua composição
normal. Deverá se apresentar acondicionada em

11
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embalagens transparentes com peso líquido de 01 Kg,
com informações nutricionais de acesso ao
consumidor. Proveniente de estabelecimento com
Selo de Inspeção Sanitária e da Agricultura Familiar.

Quiabo: Tamanho médio, no ponto de
15. maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem

kg

3144,84

10,51

33052,27

kg

3773,81

5,10

19246,43

463933,49

TOTAL R$ 1885216,60

manchas, livres de resíduos de fertilizantes.

Vinagreira:
16.

Com

folhas

viçosas,

com

coloração e tamanho uniformes e típicos da
variedade, livres de resíduos de fertilizantes, de
colheita recente

TOTAL

17.

(KG)

*Preço de aquisição é o preço a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar. (Resolução FNDE
04/2015, Art.29, §3º).
2. FONTE DE RECURSO

2.1. Os recursos, para tanto, serão oriundos do repasse automático do PNAC, PNAP, PNAE,
EJA, AEE e Programa Mais Educação – FNDE, conforme rubricas abaixo:
Projeto/Atividade: 13.101.1236102022.013/13.101.1236502012.004
Elemento de Despesa: 3.3.90
Fonte de Recursos: 0106

3. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR

3.1. Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua produção agrícola
na forma de Fornecedores Individuais, Grupos Informais e Grupos Formais, de acordo com o Art. 27
da Resolução FNDE nº 4, de 02 de abril de 2015.
12
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3.2 ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL.

3.2.2 O Fornecedor Individual deverá apresentar no envelope nº 01 os documentos abaixo
relacionados, sob pena de inabilitação:
I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
II - o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;
III - 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 prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e
V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção
própria, relacionada no projeto de venda. (ANEXO I)

3.3. ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL

3.3.1 O Grupo Informal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo
relacionados, sob pena de inabilitação:
I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
II - o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60
dias;
III - 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 previstos em lei específica, quando for o caso; e
V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos
agricultores familiares relacionados no projeto de venda. (ANEXO II)

3.4. ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL

3.4.1. O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo
relacionados, sob pena de inabilitação:
13
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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;
VI - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos
associados/cooperados; (ANEXO III).
VII - a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do
atendimento do limite individual de venda de seus cooperados/associados. (ANEXO IV).
VIII - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso.

4. ENVELOPE Nº 02 - PROJETO DE VENDA

4.1. No envelope n°02 os Fornecedores Individuais, Grupos Informais ou Grupos Formais deverão
apresentar o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar conforme (ANEXO
V) conforme Resolução FNDE n.º 26/2013.
4.2. O(s) projeto (s) de venda a ser (em) contratados (s) será (ão) selecionado(s) conforme critérios
estabelecidos pelo art. 25 da Resolução.
4.3. Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar o nome,
o CPF e nº da DAP Física de cada agricultor familiar fornecedor quando se tratar de Fornecedor
Individual ou Grupo Informal, e o CNPJ E DAP jurídica da organização produtiva quando se tratar
de Grupo Formal.
4.4. Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos constatada na abertura dos
envelopes poderá ser concedido abertura de prazo para sua regularização, conforme análise da
Comissão Julgadora.

5. PREÇO

14
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5.1. Os preços de aquisição serão os apresentados na composição do preço neste edital.
5.2. Foram utilizados para composição do preço de aquisição, em consonância com o §1º do
Art. 29 da Resolução FNDE/CD nº 04/2015, o preço médio pesquisado por, no mínimo, três
mercados em âmbito local, territorial, estadual ou nacional, nessa ordem, priorizando a feira do
produtor da Agricultura Familiar, quando houver, acrescidos dos insumos exigidos no edital de
chamada pública, tais como despesas com frete, embalagens, encargos e quaisquer outros
necessários para o fornecimento do produto. (ANEXO VI)

6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS

6.1. Para seleção os projetos de venda habilitadas serão divididos em: grupo de projetos de
fornecedores locais, grupo de projetos do território rural, grupo de projetos do estado, e grupo de
propostas do País.

6.2. Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:
I - o grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre os demais grupos.
II - o grupo de projetos de fornecedores do território rural terá prioridade sobre o do estado e
do País.
III - o grupo de projetos do estado terá prioridade sobre o do País.

6.3. Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:
I - os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as
comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre estes;
II - os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos,
segundo a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003;
III - os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de Declaração de Aptidão ao
PRONAF - DAP Jurídica) sobre os Grupos Informais (agricultores familiares, detentores de
Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Física, organizados em grupos) e estes sobre os
Fornecedores Individuais (detentores de DAP Física);

15
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6.3.1. Caso a EEx não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo de projetos
de fornecedores locais, estas deverão ser complementadas com os projetos dos demais grupos, em
acordo com os critérios de seleção e priorização citados nos itens 6.1 e 6.2.

6.4. No caso de empate entre grupos formais ou entre grupos informais,

terão prioridade

organizações ou grupos com maior porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores
familiares rurais no seu quadro de sócios, conforme DAP Jurídica.

6.5. Em caso de persistir o empate será realizado sorteio ou, em havendo consenso entre as partes,
poderá optar-se pela divisão no fornecimento dos produtos a serem adquiridos entre as organizações
finalistas.

7. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS

7.1. O(s) fornecedor (es) classificado(s) deverão entregar as amostras indicadas no quadro
abaixo na Secretaria Municipal de Educação - SEMED, com sede à Avenida Marechal Castelo
Branco, Lote 14, Qd. 14, nº250 – São Francisco – CEP: 65075-090 – São Luís – Maranhão, até
dois dias úteis após a seleção dos projetos de venda, das 8:00 ás 12:00 h e das 14:00 ás 18:00 h,
para avaliação e seleção dos produtos a serem adquiridos, as quais deverão ser submetidas a testes
necessários, imediatamente após a fase de habilitação.
7.2. O resultado da análise será publicado em três dias após o prazo da apresentação das
amostras.

Nº

PRODUTOS
1.

Abóbora

2.

Banana

3.

Tempero Verde (Cheiro Verde e Cebolinha)

4.

Couve

16
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5.

Feijão Verde

6.

Jon Gome

7.

Mamão

8.

Macaxeira

9.

Melancia

10.

Maxixe

11.

Melão

12.

Milho Verde

13.

Polpa de Abacaxi

14.

Polpa de Goiaba

15.

Quiabo

16.

Vinagreira

8. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS

8.1. Os gêneros alimentícios objeto da presente Chamada Pública, serão entregues
diretamente nos endereços das Unidades de Ensino da Rede Municipal de Educação da Zona Urbana
e Rural (ANEXO VII), conforme cardápio que servirá como guia, de entrega emitido mensalmente
pela Secretaria Municipal de Educação – SEMED.
8.2. A entrega dos gêneros alimentícios deverá respeitar o cronograma abaixo:

Produtos

Local da entrega

Periodicidade de
entrega
17
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Abóbora

Na Unidade de ensino

Semanal

Banana

Na Unidade de ensino

Semanal

Na Unidade de ensino

Semanal

Couve

Na Unidade de ensino

Semanal

Feijão verde

Na Unidade de ensino

Semanal

Jon Gome

Na Unidade de ensino

Semanal

Macaxeira

Na Unidade de ensino

Semanal

Mamão

Na Unidade de ensino

Semanal

Melancia

Na Unidade de ensino

Semanal

Melão

Na Unidade de ensino

Semanal

Milho verde

Na Unidade de ensino

Semanal

Polpa de Abacaxi

Na Unidade de ensino

Semanal

Polpa goiaba

Na Unidade de ensino

Semanal

Maxixe

Na Unidade de ensino

Semanal

Quiabo

Na Unidade de ensino

Semanal

Vinagreira

Na Unidade de ensino

Semanal

Tempero verde
(cheiro verde e
cebolinha )

8.2 QUANTIDADES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM ADQUIRIDOS

8.2.1. A quantidade de gêneros alimentícios mensal a serem adquiridos é estimada e será
inserida nos cardápios elaborados pelas nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação –
SEMED de São Luís e executado nas escolas por empresa terceirizada contratada através de
licitação, conforme o quadro abaixo:
18

Proc.nº 030-11.460/2017
Fls. ______________________

PPR
RE
EFFE
EIIT
TU
UR
RA
AD
DE
E SSÃ
ÃO
OL
LU
UÍÍSS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Rubrica___________________

CREDENCIAMENTO nº. 02/2017/CPL/PMSL

ESPECIFICAÇÕES DOS GÊNEROS

Nº

UND

CONSUMO
TOTAL

Abóbora: Com casca firme, tamanho grande,
1.

uniforme sem ferimentos ou defeitos, turgescentes,

Kg

30.424,32

2. no grau máximo de evolução do tamanho, aroma e sabor Kg

49.293,36

intactas e bem desenvolvidas, livre de terras ou corpos
estranhos.
Banana: Fruta e 1ª qualidade, graúdas, em penca,
frutos com 80 a 90% de maturação, com cascas uniformes

da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com
brilho.
Tempero verde (cheiro verde,cebolinha ): Com
3.

folhas lisas, firmes, viçosas de cor verde brilhante, com
coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade,

Kg

4.436,18

Kg

4.946,04

Kg

15.212,16

livres de resíduos.
Couve: Com folhas firmes, viçosas, de cor verde
4.

brilhante, com tamanhos uniformes e típico da variedade,
livres de sujidades, parasitas, larvas e resíduos de
fertilizantes, de colheita recente.
Feijão

verde:

Novo,

acondicionado

em

embalagem transparente plástica, grãos inteiros, aspecto
brilhoso, liso, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou
5.

parasitas e livre de umidade e fragmentos ou corpos
estranhos. Íntegro, de colheita recente; com aspecto, odor,
cor e sabor próprio, adequado para o consumo, sem sinais
de germinação ou resíduos de fertilizantes ou outras
substâncias químicas.

6.

Jon gome: Com folhas lisas, firmes, viçosas de cor Kg

1.886,90

19
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verde brilhante, com coloração e tamanho uniformes e
típicos da variedade, livres de resíduos.
Macaxeira: Raiz de superfície íntegra e firme
isenta de sujidades e enfermidades, parasitas e larvas,
material terroso e sujidades, sem danos físicos e
7. mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de colheita Kg

16.486,80

recente, livre de resíduos de fertilizantes. Devendo ser
transportado de forma adequada com grau de evolução
completo de tamanho.
Mamão: Fruto fresco, mantendo as características
8. organolépticas, com 80% de maturação, sem ferimentos, Kg

44.194,80

livres de resíduos de fertilizantes.
Maxixe: Com característica tenra, fresca, verde, de
9.

colheita recente, sem sinais de amarelamento com grau de
maturação adequada, isento de substâncias terrosas,

Kg

6.289,68

sujidades e corpos estranhos.
Melancia: Fruta com 80 a 90% de maturação, com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e
intacta, devendo ser bem desenvolvido, isenta de
enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e
10.
Kg
sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do

164.868,00

manuseio e transporte, de colheita recente, livre de
resíduos de fertilizantes. Devendo ser transportado de
forma adequada.
Melão: Fruto fresco, mantendo as características
11.organolépticas, com bom estado de maturação, sem Kg

54901,78

ferimentos, livres de resíduos de fertilizantes.
12.

Milho verde: Espiga, sem a palha, em embalagens Kg

48436,32
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plásticas e transparente, grãos bem desenvolvidos, macios
e leitosos, recém colhidas e livres de sujidades,
contaminação por insetos ou lagartas e danos fisiológicos
ou mecânicos.
Polpa da fruta Abacaxi: Congelada, preparada
com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e detritos
animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das
partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas
13.á

sua

composição

acondicionada em

normal.

Deverá

se

apresentar Kg

7480,80

embalagens transparentes com peso

líquido de 01 Kg, com informações nutricionais de acesso
ao consumidor. Proveniente de estabelecimento com Selo
de Inspeção Sanitária e da Agricultura Familiar.
Polpa da fruta Goiaba: Congelada, preparada
com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e detritos
animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das
partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas
14.á

sua

composição

normal.

Deverá

se

apresentar Kg

8157,70

acondicionada em embalagens transparentes com peso
líquido de 01 Kg, com informações nutricionais de acesso
ao consumidor. Proveniente de estabelecimento com Selo
de Inspeção Sanitária e da Agricultura Familiar.
Quiabo: Tamanho médio, no ponto de maturação,
15.sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, livres de Kg

3144,84

resíduos de fertilizantes.
Vinagreira: Com folhas viçosas, com coloração e
16.tamanho uniformes e típicos da variedade, livres de Kg

3773,81

resíduos de fertilizantes, de colheita recente
17.

TOTAL

Kg

463933,49
21
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8.2.2. Será de responsabilidade da Superintendência da Área de Apoio ao Educando –
SAAE, Setor de Nutrição – SEMED, a elaboração dos cardápios que servirão de guia para
fornecimento dos gêneros alimentícios, para o programa PNAE conforme Resolução Nº26 de 2013,
sendo sua entrega semanal conforme cardápio emitido pela SEMED. (ANEXO VIII).

8.3 PRODUTOS, EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES

8.3.1.Os produtos, em desacordo com as especificações técnicas deste edital e com a Ordem
de Fornecimento, serão rejeitados pelo responsável da escola, obrigando-se o fornecedor a repô-los
imediatamente.
8.3.2. Todas as despesas necessárias para substituição de produtos porventura entregues em
desacordo com o Contrato correrão por conta da CONTRATADA.
8.3.3. O fornecedor do produto deverá emitir guias de entrega e recebimento, sem rasuras
conforme (ANEXO IX), tendo todos os campos preenchidos devidamente.
8.3.4. Os produtos serão distribuídos conforme o cardápio.

9. PAGAMENTO
9.1. O pagamento será realizado até 30 dias após a última entrega mensal dos produtos ou de
acordo com a data do repasse, através de transferência bancaria, mediante apresentação de
documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado, vedada à antecipação de pagamento,
para cada faturamento.
9.2 Nenhum pagamento será realizado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.
9.3. Não serão efetuados pagamentos adiantados, sob qualquer hipótese.
9.4. Caso o faturamento apresente alguma incorreção ou divergência de valores, será
devolvido para as devidas correções e/ou ajustes e o prazo para pagamento será contado a partir da
data de reapresentação do documento fiscal.
9.5. Só serão efetuados os pagamentos referentes aos produtos efetivamente entregues.
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10. DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. A presente Chamada Pública poderá ser obtida nos seguintes locais: Comissão Permanente de
Licitação e Site da Prefeitura.
10.2. Os Produtos Alimentícios Deverão atender ao disposto na legislação sanitária (federal,
estadual ou municipal) específica para os alimentos de origem animal e vegetal.

10.3. O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para a
alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais), por
DAP/Ano/Entidade Executora, e obedecerá as seguintes regras:

I - Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos
individuais firmados deverão respeitar o valor máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais), por
DAP/Ano/EEx.

II - Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será o
resultado do número de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica multiplicado pelo limite
individual de comercialização, utilizando a seguinte fórmula:

III - Valor máximo a ser contratado = nº de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica
x R$ 20.000,00.

10.4. A Aquisição dos Gêneros Alimentícios será formalizada através de um Contrato de Aquisição
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar que estabelecerá com
clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos,
obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da chamada pública e da
proposta a que se vinculam, bem como do Capítulo III - Dos Contratos, da Lei 8.666/1993.
(ANEXO X)

São Luís/MA, ____de ______________ de ______.
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________________________________________
Raimundo Moacir Mendes Feitosa/ Secretário Municipal de Educação
________________________________________
Raimundo Nonato Souza Filho/ Superintendente da Área de Apoio ao Educando
________________________________________
Elinete Souza da Silva Costa/ Nutricionista - RT/PNAE
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ANEXO II
PLANILHA DE PREÇO
Nº

*Preço de Aquisição (R$)

ESPECIFICAÇÕES DOS GÊNEROS

UND

QUANT.
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

Abóbora

KG

30.424,32

3,62

R$11.0136,04

2

Banana

KG

49.293,36

3,79

R$186.821,93

KG

44.36,18

15,91

R$70.579,62

3

Tempero

verde

(cheiro

cebolinha)

verde

e

4

Couve

KG

49.46,04

13,84

R$6.8453,19

5

Feijão verde

KG

15.212,16

15,33

R$233.202,41

6

Jon gome

KG

18.86,90

4,02

R$7.585,34

7

Macaxeira

KG

16.486,80

3,86

R$63.639,05

8

Mamão

KG

44.194,80

3,95

R$174.569,46

9

Maxixe

KG

6.289,68

9,56

R$60.129,34

10

Melancia

KG

164.868,00 1,60

R$263.788,80

11

Melão

KG

54.901,78

2,87

R$157.568,11

12

Milho verde

KG

48.436,32

6,38

R$309.023,72

13

Polpa da fruta Abacaxi

KG

7.480,80

8,56

R$64.035,65

14

Polpa da fruta Goiaba

KG

8.157,70

7,77

R$63.385,33

15

Quiabo

KG

3.144,84

10,51

R$33.052,27

16

Vinagreira

KG

3.773,81

5,10

R$19.246,43

18.

TOTAL
(KG)

463.933,49 TOTAL R$

R$1.885.216,60
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ANEXO III
DECLARAÇÃO FORNECEDOR INDIVIDUAL
Eu, (nome, CPF, profissão, endereço), declaro que os gêneros alimentícios a serem entregues são
oriundos de produção própria, relacionada no projeto de venda.

São Luís(MA),

__________________________
Assinatura
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO GRUPO INFORMAL
Nós, abaixo-assinados, declaramos que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos
pelos agricultores familiares relacionados no projeto de venda.

São Luís(MA),

__________________________
Assinatura, nome, CPF, profissão e endereço de todos os integrantes do grupo.
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ANEXO V
DECLARAÇÃO GRUPO FORMAL

Eu, (nome, CPF, profissão, endereço), Presidente da Associação/Cooperativa ..., abaixo-assinado,
declaro que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos associados/cooperados
relacionados no projeto de venda.

São Luís(MA),

__________________________
Assinatura
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO GRUPO FORMAL: LIMITE INDIVIDUAL
Eu, (nome, CPF, profissão, endereço), Presidente da Associação/Cooperativa ..., abaixo-assinado,
declaro ser de minha responsabilidade o controle do atendimento do limite individual de venda dos
associados/cooperados.

São Luís(MA),

__________________________
Assinatura
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ANEXO VII
PROJETO DE VENDA: FORNECEDOR INDIVIDUAL
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

6. Nº da DAP Física

7. DDD/Fone

9. Banco

5.CEP
8.E-mail (quando houver)

10.Nº da Agência

11.Nº da Conta Corrente

II- Relação dos Produtos
Preço de Aquisição*
Produto

Unidade

Quantidade
Unitário

Total

Cronograma de
Entrega
dos
produtos

OBS: * Preço publicado no
Edital n xxx/xxxx (o mesmo que
consta na chamada pública).
III - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
Nome

CNPJ

Município

Endereço

Fone

Nome do Representante Legal

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
Individual

do

Fornecedor

CPF:
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ANEXO VIII
PROJETO DE VENDA: GRUPO INFORMAL
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

6. E-mail (quando houver)

7. Fone

8.
Organizado
( ) Sim ( ) Não

por

Entidade

5. CEP

Articuladora 9.Nome
da
Entidade
10. E-mail/Fone
Articuladora (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

4. Endereço

5. DDD/Fone

6. Nome do representante e e-mail

7. CPF

III - RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS

1. Identificação do Agricultor
2. Produto
(a) Familiar

3. Unidade

4. Quantidade

5. Preço
/Unidade

de

Aquisição*

6.Valor Total
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Total
agricultor
Total
agricultor
Total
agricultor
Total
agricultor
Total
agricultor
Total
agricultor
Total
projeto

do

OBS: * Preço publicado no Edital n xxx/xxxx (o mesmo que consta na chamada pública).
IV - TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO

1. Produto

2. Unidade

3. Quantidade

4.
5. Valor Total por Produto
Preço/Unidade

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.
Local e Data:

Assinatura do Representante do Grupo Informal

Fone/E-mail:
CPF:

Local e Data:

Agricultores (as) Fornecedores (as) do Grupo Informal

Assinatura
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ANEXO IX
PROJETO DE VENDA: GRUPO FORMAL
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

8. Nº DAP Jurídica

9. Banco

12. Nº de Associados

13. Nº de Associados de acordo com a Lei nº 14. Nº de Associados com DAP
11.326/2006
Física

15. Nome do representante legal

16. CPF

18. Endereço

7. CEP
10. Agência Corrente

11. Conta Nº da Conta

17. DDD/Fone
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*
4.1. Unitário

5. Cronograma
de Entrega dos
produtos

4.2. Total

OBS: * Preço publicado no Edital n xxx/xxxx (o mesmo que consta na chamada pública).
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:
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ANEXO X
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE

A Secretaria Municipal de Educação - SEMED, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av.
Marechal Castelo Branco, Qd. 14, Lote 14, nº 250, Ed. Trade Center, São Francisco, São Luis/MA,
inscrita no CNPJ sob n.º 06.307.102/0002-11, representada neste ato pelo Secretário Municipal de
Educação, o Sr._____________________, 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 _______, 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 _____, 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$ _____________ (_______________________).
34

Proc.nº 030-11.460/2017
Fls. ______________________

PPR
RE
EFFE
EIIT
TU
UR
RA
AD
DE
E SSÃ
ÃO
OL
LU
UÍÍSS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Rubrica___________________

CREDENCIAMENTO nº. 02/2017/CPL/PMSL

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.
Produto Unidade Quantidade Periodicidade de Entrega Preço de Aquisição Preço Unitário
(divulgado na chamada pública) Preço Total Valor Total do Contrato
CLÁUSULA QUINTA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes
dotações orçamentárias: ____________________PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
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;
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c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do
CONTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da
remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A multa aplicada após regular processo administrativo poderá
ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o
caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do
respectivo fiscal de contrato, da Secretaria Municipal de Educação, da Entidade Executora, do
Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras entidades designadas pelo contratante ou pela
legislação.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.º
_________/20XX, 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 mediante o cronograma apresentado (Cláusula Quarta) ou até ______de __________de
_________.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: É competente o Foro da Comarca de São Luís/MA para dirimir
qualquer controvérsia que se originar deste contrato.
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E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor
e forma, na presença de duas testemunhas.
São Luís/MA, ____de________ de ________.
___________________________________
CONTRATADO(S)
(Individual, Grupo Informal ou Formal)

___________________________________
SECRETÁRIO MUNICIPAL

TESTEMUNHAS:
1. ________________________________________
2. ________________________________________
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Rubrica___________________

CREDENCIAMENTO nº. 02/2017/CPL/PMSL

ANEXO XI
RELAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES: LOCAIS DE ENTREGA
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