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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA C.P- Nº 001/2021 

 

 

CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL – 2021. 

 

 

MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA C.P- Nº 001/2021 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM; 

PROCESSO: 001/2021 

DATA DA ABERTURA: 13 de maio de 2021. 

HORA DA ABERTURA: 14:00 hs  

LOCAL: Departamento de Licitação, localizado no Prédio da prefeitura Municipal, situado na 

Avenida João Miranda dos Santos, nº 67, Bairro Novo Horizonte, CEP: 68485-000, Pacajá Pará. 

 

 

 

PREÂMBULO 

 

 

O MUNICIPIO DE PACAJÁ, atendendo a necessidade da SECRETARIA MUNCIPAL DE 

EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, por meio da Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação, Cleide Ferreira Chaves, e membros da CPL Adão Gomes Alves e Jhoseff 

Ary do Nascimento Araújo, instituída pelo Decreto Municipal n° 009/2021, torna público que fará 

realizar, a sessão pública, no dia, horário e local acima indicado, denominado  CHAMADA 

PÚBLICA do tipo MENOR PREÇO POR ITEM conforme descrito abaixo, e que observará aos 

preceitos de direito público e, em especial aos disposto   no art. 14 da   Lei   nº 11.947/2009 e na 

Resolução FNDE nº 38 de 16/07/2009, Resolução n.º 26 do FNDE de 17/06/2013 e 

Resolução/CD/FNDE n.º 4 de 02/04/2015,   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 exercício de 2021. Os interessados 

(Grupos Formais, informais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a documentação para 

habilitação e Projeto, no MUNICIPIO DE PACAJÁ – Departamento de Licitação, localizado no 

Prédio da prefeitura Municipal, situado na Avenida João Miranda dos Santos, nº 67, Bairro Novo 

Horizonte, CEP: 68485-000, Pacajá Pará. 

 

Na hipótese de não haver expediente ou ocorrer qualquer fato superveniente que impeça a realização 

da sessão pública na data prevista, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil subsequente, no 

mesmo local e horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário. 

  

1 - DO OBJETO 

 

1.1 – O objeto da presente Chamada Pública e aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR, para atender os programas de alimentação escolar gerenciados 

pela Secretaria Municipal de Educação de Pacajá - SEMED, conforme Termo de Referência 

Anexo I.  

 

1.2.1- Período: exercício de 2021. 
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1.2 – PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS 

 

 

          VALOR VALOR 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE UNITÁRIO R$ TOTAL R$ 

1 ALFACE   4655,000 MAÇOS    0,00 0,00 

 

Especificação : Hortaliça fresca com folhas íntegras, limpas e de 
1ª qualidade. Isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e 
corpos estranhos. Organizadas em maços de aproximadamente 
170 gramas.      

 Valor total extenso: 

2 ACHOCOLATADO EM PÓ NATURAL   17551,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : Produto natural com 35% de cacau, 50% de 
açúcar e 15% de leite. Com registro no órgão competente e no 
máximo 15 dias de fabricação. Com registro no SIE, SIM ou 
Certificado Artesanal. Acondicionado em embalagem plástica de 
400g.      

 Valor total extenso: 

3 CHEIRO VERDE   4107,000 MAÇOS    0,00 0,00 

 

Especificação : Especificação: Cheiro verde, hortaliça fresca, 
com folhas íntegras de primeira qualidade; limpa, lavada ou 
escovada, com coloração uniforme; isenta de sujidades, insetos, 
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície 
externa, sem lesões de origem física, mecânica ou biológica. 
Podendo ser orgânico, organizado em mrços de equivalente a 
150 gramas.      

 Valor total extenso: 

4 COLORAU PRODUTO EM PÓ FINO HOMOGENEO 
DE COLORAÇÃO INTENSA PAC. DE 500 GRAMAS   4387,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : COLORAU produto em pó fino homogeneo de 
coloração vermelha intensa. cheiro e sabor proprio produto com 
no minimo de 6 meses de validade apos a data de entrega. 
Acondicionado em embalagem plastic de 500 gramas, sendo que 
o mesmo não pode ter rasuras, furos e de boa qualidade rotulada 
conforme legislação vigente contendo o numero de registro no 
orgão competente com registro no SIE, SIM ou certificado 
artesenal.      

 Valor total extenso: 

5 BANANA PRATA   302,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Produto in natura e de primeira qualidade. Fruto 
tamanho médio, limpo e bem acondicionado. Em condições 
adequadas para o consumo      

 Valor total extenso: 

6 IOGURTE 1º   904,000 LITRO    0,00 0,00 

 

Especificação : fruto fresco de tamanho médio, com 
características íntegras, apresentando-se mesclado (maduro e 
de vez) e de primeira qualidade; fresco, limpo, coloração 
uniforme; apresentando grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo; isento de sujidades, 
insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à 
superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de 
origem física, mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico.      

 Valor total extenso: 

7 POLPA DE FRUTA DE CAJA   4562,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : POLPA DE CAJÁ. Não fermentado, não 
alcoólico, não contém glúten e sem conservantes químicos ou 
aditivos de qualquer natureza. O produto deverá ser congelado, 
a embalagem deverá ser de 1kg, em sacos plásticos atóxicos, 
rotulada conforme legislação vigente contendo o número de 
registro no órgão competente, apresentar ficha técnica de 
análise. As características físicas, químicas e organolépticas 
deverão ser as provenientes do fruto de sua origem, observando-
se os limites mínimos e máximos fixados para cada polpa de 
fruta, previstos nas normas específicas, as polpas de frutas 
deverão ser 100% naturais, preparada com frutas sadias, limpas, 
deve possuir registro junto ao ministério da agricultura pecuária e 
abastecimento (decreto 6.871/2009), Com registro no MAPA, 
SIE, SIM ou Certificado Artesanal. Com no mínimo 30 dias de 
validade a partir da data da entrega. O fruto cajá deve ser 
submetido a processo tecnológico adequado, como processo de 
branqueamento do fruto a no mínimo 80°C.      

 Valor total extenso: 

8 POLPA DE FRUTA DE CUPUAÇU   4562,000 QUILO    0,00 0,00 
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Especificação : POLPA DE CUPUAÇU. Não fermentado, não 
alcoólico, não contém glúten e sem conservantes químicos ou 
aditivos de qualquer natureza. O produto deverá ser congelado, 
a embalagem deverá ser de 1kg, em sacos plásticos atóxicos, 
rotulada conforme legislação vigente contendo o número de 
registro no órgão competente, apresentar ficha técnica de 
análise. As características físicas, químicas e organolépticas 
deverão ser as provenientes do fruto de sua origem, observando-
se os limites mínimos e máximos fixados para cada polpa de 
fruta, previstos nas normas específicas, as polpas de frutas 
deverão ser 100% naturais, preparada com frutas sadias, limpas, 
deve possuir registro junto ao ministério da agricultura pecuária e 
abastecimento (decreto 6.871/2009), Com registro no MAPA, 
SIE, SIM ou Certificado Artesanal. Com no mínimo 30 dias de 
validade a partir da data da entrega.      

 Valor total extenso: 

9 POLPA DE FRUTA DE GOIABA   4562,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Não fermentado, não alcoólico, não contém 
glúten e sem conservantes químicos ou aditivos de qualquer 
natureza. O produto deverá ser congelado, a embalagem deverá 
ser de 1kg, em sacos plásticos atóxicos, rotulada conforme 
legislação vigente contendo o número de registro no órgão 
competente, apresentar ficha técnica de análise. As 
características físicas, químicas e organolépticas deverão ser as 
provenientes do fruto de sua origem, observando-se os limites 
mínimos e máximos fixados para cada polpa de fruta, previstos 
nas normas específicas, as polpas de frutas deverão ser 100% 
naturais, preparada com frutas sadias, limpas, deve possuir 
registro junto ao ministério da agricultura pecuária e 
abastecimento (decreto 6.871/2009), Com registro no MAPA, 
SIE, SIM ou Certificado Artesanal. Com no mínimo 30 dias de 
validade a partir da data da entrega.      

 Valor total extenso: 

10 POLPA DE FRUTA DE CACAU   4562,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : POLPA DE CACAU. Não fermentado, não 
alcoólico, não contém glúten e sem conservantes químicos ou 
aditivos de qualquer natureza. O produto deverá ser congelado, 
a embalagem deverá ser de 1kg, em sacos plásticos atóxicos, 
rotulada conforme legislação vigente contendo o número de 
registro no órgão competente, apresentar ficha técnica de 
análise. As características físicas, químicas e organolépticas 
deverão ser as provenientes do fruto de sua origem, observando-
se os limites mínimos e máximos fixados para cada polpa de 
fruta, previstos nas normas específicas, as polpas de frutas 
deverão ser 100% naturais, preparada com frutas sadias, limpas, 
deve possuir registro junto ao ministério da agricultura pecuária e 
abastecimento (decreto 6.871/2009), Com registro no MAPA, 
SIE, SIM ou Certificado Artesanal. Com no mínimo 30 dias de 
validade a partir da data da entrega.      

 Valor total extenso: 

11 POLPA DE FRUTA DE ABACAXI   4562,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : POLPA DE ABACAXI. Não fermentado, não 
alcoólico, não contém glúten e sem conservantes químicos ou 
aditivos de qualquer natureza. O produto deverá ser congelado, 
a embalagem deverá ser de 1kg, em sacos plásticos atóxicos, 
rotulada conforme legislação vigente contendo o número de 
registro no órgão competente, apresentar ficha técnica de 
análise. As características físicas, químicas e organolépticas 
deverão ser as provenientes do fruto de sua origem, observando-
se os limites mínimos e máximos fixados para cada polpa de 
fruta, previstos nas normas específicas, as polpas de frutas 
deverão ser 100% naturais, preparada com frutas sadias, limpas, 
deve possuir registro junto ao ministério da agricultura pecuária e 
abastecimento (decreto 6.871/2009), Com registro no MAPA, 
SIE, SIM ou Certificado Artesanal. Com no mínimo 30 dias de 
validade a partir da data da entrega.      

 Valor total extenso: 

12 POLPA DE FRUTA DE ACEROLA   4562,000 QUILO    0,00 0,00 
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Especificação : POLPA DE ACEROLA. Não fermentado, não 
alcoólico, não contém glúten e sem conservantes químicos ou 
aditivos de qualquer natureza. O produto deverá ser congelado, 
a embalagem deverá ser de 1kg, em sacos plásticos atóxicos, 
rotulada conforme legislação vigente contendo o número de 
registro no órgão competente, apresentar ficha técnica de 
análise. As características físicas, químicas e organolépticas 
deverão ser as provenientes do fruto de sua origem, observando-
se os limites mínimos e máximos fixados para cada polpa de 
fruta, previstos nas normas específicas, as polpas de frutas 
deverão ser 100% naturais, preparada com frutas sadias, limpas, 
deve possuir registro junto ao ministério da agricultura pecuária e 
abastecimento (decreto 6.871/2009), Com registro no MAPA, 
SIE, SIM ou Certificado Artesanal. Com no mínimo 30 dias de 
validade a partir da data da entrega      

 Valor total extenso: 

13 BANANA TIPO NANICA   302,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Produto in natura e de primeira qualidade. Fruto 
tamanho médio, limpo e bem acondicionado. Em condições 
adequadas para o consumo      

 Valor total extenso: 

14 BANANA TIPO MAÇA   302,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Produto in natura e de primeira qualidade. Fruto 
tamanho médio, limpo e bem acondicionado. Em condições 
adequadas para o consumo      

 Valor total extenso: 

     Total : 0,00 

 

*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 ORÇAMENTÁRIOS: 

2.1. As despesas correspondentes decorrentes da presente Chamada Publica ocorrerão por conta das 

seguintes dotações orçamentária: 

Exercício 2021 Atividade 0407.123060231.2.042 Manutenção do PNAE, Classificação econômica 

3.3.90.30.00 Material de consumo, Exercício 2021 Atividade 0407.123610231.2.045 Manutenção da 

Secretaria de Educação, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo. 

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 4/2015. 

3.1.1. ENVELOPE Nº 001 - HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL (não 

organizado em grupo). 

3.1.2. O Fornecedor Individual deverá apresentar no envelope nº 001 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 - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso;  

IV - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção 

própria, relacionada no projeto de venda. Modelo (Anexo IX)  

3.2. ENVELOPE Nº 001 - HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL 

3.2.1. O Grupo Informal deverá apresentar no Envelope nº 001, os documentos abaixo 

relacionados, sob pena de inabilitação: 

I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
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II - o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 

dias; 

III - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e 

IV - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 

agricultores familiares relacionados no projeto de venda. Modelo (Anexo IX) 

3.3. ENVELOPE Nº 001 - HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL - DETENTORES DE DAP 

JURÍDICA 

3.3.1. O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 001, 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 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal; Prova de regularidade com a Fazenda 

Estadual; prova de regularidade com a Fazenda Municipal; Regularidade relativa à Seguridade 

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

Trabalhistas – CNDT; Alvará de funcionamento atualizado ou comprovante de regularização 

e Alvará de Vigilância Sanitária 

 

IV - As cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão 

competente (Junta Comercial, no caso de COOPERATIVAS, ou Cartório de Registro 

Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de ASSOCIAÇÕES/ Empreendimentos Rurais). 

 

V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 

associados/cooperados; modelo (Anexo VIII). 

VI - a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento 

do limite individual de venda de seus cooperados/associados, modelo (Anexo VII.) 

VII - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e 

VIII - Certidão Negativa de Falência e Concordata. 

4. ENVELOPE Nº 02 - PROJETO DE VENDA 

4.1. No Envelope nº 02 os Fornecedores Individuais, Grupos Informais ou Grupos Formais deverão 

apresentar o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar conforme Anexos (II-

GRUPOS FORMAIS, III-GRUPOS INFROMAIS, IV-FORNECEDORES INDIVIDUAIS), (modelo 

da Resolução FNDE n.º n.º 4 de 02/04/2015). 

4.1.1. A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão pública e 

registrada em ata após o término do prazo de apresentação dos projetos. O resultado da seleção será 

publicado 02 (dois) dias após o prazo da publicação da relação dos proponentes e no prazo de 03 

(três) dias o(s) selecionado(s) será(ão) convocado(s) para assinatura do(s) contrato(s). 

4.1.2. O(s) projeto(s) de venda a ser(em) contratado(s) será(ão) selecionado(s) conforme critérios 

estabelecidos pelo art. 25 da Resolução FNDE nº 4/2013. 

4.1.3. 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. 

4.1.5. Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos constatada na abertura dos 

envelopes poderá ser concedido abertura de prazo para sua regularização de até 03 (três) dias úteis, 
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conforme análise da Comissão Julgadora. 

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS 

5.1. 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. 

5.1.1. 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. 

5.1.2. 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); 

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 5.1.1. e 5.1.2. 

5.1.3. No caso de empate entre grupos formais, terão prioridade organizações com maior porcentagem 

de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro de sócios, conforme 

DAP Jurídica. 

5.1.4. 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. 

6. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

A entrega dos gêneros alimentícios deverá respeitar o cronograma abaixo: 

 

ORD UNIDADE ESCOLAR ENDEREÇO 

01 EMEF ALUÍSIO LOCH Rua Inês Soares, s/n. Bairro Centro- Sede 

Pacajá 

02 EMEF DE PACAJÁ Rua 14 de abril- Bairro Tozetti Sede Pacajá 

03 EMEF 10 DE MAIO Av. Tancredo Neves, 86- Bairro Novo 

horizonte- Sede Pacajá 

04 EMEF HELIENE E ELIZABETH Av. JK, s/n 

05 EMEF ANTONIO TOZETTI Rod. Transamazônica- BR 230, KM 325- 

Vila Bom Jardim (a 45 km da cidade) 

06 EMEF CECÍLIA MEIRELLES Rod. Trans. Br 230, km 260- Vila Arataú 

(a 22 km da cidade) 
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07 EEEM D JOSÉ ELIAS CHAVES  Vicinal da Roxa, km 03 Sede- Pacajá (a 1 

km da Cidade) 

08 EMEIEF ELCIONE BARBALHO Av Magalhães Barata, s/n Bairro Alto 

Bonito- Sede Pacajá 

09 EMEF IVANILDE OLIVEIRA Rod Transamazônica-BR 230, km 346. 

Vila Nazaré- (60 km da cidade) 

10 EMEF JARBAS PASSARINHO Rod Trans. Br 230, Km 350- Vila Manoel 

Baiano (a 65 km da cidade) 

11 EMEF JÚLIA GONÇALVES 

PASSARINHO 

Rua Nazaré, s/n. Bairro Alto Bonito- Sede 

Pacajá 

12 EMEF Mª FLORISMAR Rua Vereador José Nunes, s/n Bairro São 

Francisco- Prox. Ao ginásio. Sede Pacajá 

13 EMEI PASTOR ANTONIO 

GERALDO 

Rod Trans. BR 230, km 325. Vila Bom 

Jardim (45 km da cidade) 

14 EMEI PEQUENO POLEGAR Rod Trans. Br 230, Vila Arataú. Prox. Ao 

Posto de Saúde (a 22 km da cidade) 

15 EMEI PEQUENO PRÍNCIPE Rua Primavera, s/n Bairro Tozetti, atrás da 

Escola Pacajá- Sede Pacajá 

16 EMEIEF DOCE LAR Rod Trans. Br 230, km 243, zona rural (a 

40 km da cidade) 

 

7. PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será realizado até 30 (trinta) dias após a última entrega do mês, através de 

transferência bancária, mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento 

efetuado, vedada à antecipação de pagamento, para cada faturamento. 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1. A presente Chamada Pública poderá ser obtida nos seguintes locais: (tcm.pa.gov.br/mural de 

licitações/consulta pública). 

8.1.1. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação sanitária (federal, estadual 

ou municipal) específica para os alimentos de origem animal e vegetal. 

8.1.2. 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 às seguintes regras: 

GRUPOS INFORMAIS 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.  

Obs: (E.Ex=Entidade Executora) 

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: 

8.1.3. Valor máximo a ser contratado = nº de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica x R$ 

20.000,00. 

8.1.4. 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 
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proposta a que se vinculam, conforme minuta de contrato Anexo (VI). 

9. DOS ANEXOS QUE INTEGRAM A PRESENTE CHAMADA PÚBLICA. 

9.1.     ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 

9.1.2.  ANEXO II – PROJETO DE VENDA PARA GRUPOS FORMAIS; 

9.1.3.  ANEXO III - PROJETO DE VENDA PARA GRUPOS INFORMAIS; 

9.1.4.  ANEXO IV - PROJETO DE VENDA PARA FORNECEDORES INDIVIDUAIS; 

9.1.5.  ANEXO V – PLANILHA DE VALOR DE REFERENCIA POR ITEM; 

9.1.6.  ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO; 

9.1.7.  ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO CONTROLE DO  

ATENDIMENTO DO LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA DOS COOPERADOS/ASSOCIADOS  

(GRUPOS FORMAIS); 

9.1.8. ANEXO – VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR – 

PRODUÇÃO PRÓPRIA GRUPOS FORMAIS DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA. ; 

9.1.9. ANEXO IX – ANEXO -MODELO DE DECLARAÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR – 

PRODUÇÃO PRÓPRIA PARA GRUPOS INFORMAIS OU FORNECEDORES INDIVIDUAIS.  

9.1.10. ANEXO X – “MODELO” RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL. 

 

 

PACAJÁ / PA, 23 de abril de 2021. 

 

 

________________________________________ 
MARK JONNY SANTOS SILVA 

Secretário Municipal de Educação 
Decreto nº 019/2021 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 – DA INTRODUÇÃO 

1.1. Torna-se imperiosa a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR para atender os programas de alimentação escolar gerenciados pela Secretaria Municipal 

de Educação de Pacajá - SEMED. Dessa forma, com fulcro no Art. 2º da Lei nº. 8.666/93 da Lei de 

Licitações, há que se realizar procedimento licitatório, afim de que sejam respeitados os princípios 

do Direito Administrativo. 

 

2 – DO OBJETO 

 

2.1. CHAMADA PÚBLICA para a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR, para atender os programas de alimentação escolar gerenciados pela 

Secretaria Municipal de Educação de Pacajá - SEMED, conforme abaixo, de acordo com as 

quantidades e especificações contidas neste Termo de Referência. 

 

3 – DOS ITENS E DAS ESPECIFICAÇÕES 

 

3.1. Os gêneros alimentícios a serem adquiridos deverão guardar perfeita compatibilização com as 

especificações, quantidades e condições especificadas neste Termo de Referência. 

 
ITEM PRODUTO ESPECIFICAÇÕES UNID QTDE 

01 ACHOCOLATADO  

Produto natural com 35% de cacau, 50% de açúcar e 15% de 

leite. Com registro no órgão competente e no máximo 15 dias 

de fabricação. Com registro no SIE, SIM ou Certificado 

Artesanal. Acondicionado em embalagem plástica de 400 

gramas. 

KG 17.551 

02 ALFACE 

Hortaliça fresca com folhas íntegras, limpas e de 1ª qualidade. 

Isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos 

estranhos. Organizadas em maços de aproximadamente 170 

gramas. 

MAÇO 4.655 

03 CHEIRO VERDE 

Hortaliça fresca com folhas íntegras e de 1ª qualidade. Limpas, 

lavadas e de coloração uniforme. Isenta de sujidades ou insetos. 

Organizado em maços equivalente a 150 gramas. 

MAÇO 4.107 

04 COLORAU 

Produto em pó fino, homogêneo e de coloração vermelha 

intensa. Cheiro e sabor próprio. Produto com no mínimo de 6 

meses de validade após a data da entrega. Acondicionado em 

embalagem plástica de 500 gramas, sendo que o mesmo não 

pode ter rasuras, furos, de boa qualidade, rotulada conforme 

legislação vigente contendo o número de registro no órgão 

competente, Com registro no SIE, SIM ou Certificado 

Artesanal. 

KG 4.387 

05 
POLPA DE CAJÁ 

 

Não fermentado, não alcoólico, não contém glúten e sem 

conservantes químicos ou aditivos de qualquer natureza.  O 

produto deverá ser congelado, a embalagem deverá ser de 1kg, 

em sacos plásticos atóxicos, rotulada conforme legislação 

vigente contendo o número de registro no órgão competente, 

apresentar ficha técnica de análise. As características físicas, 

químicas e organolépticas deverão ser as provenientes do fruto 

de sua origem, observando-se os limites mínimos e máximos 

fixados para cada polpa de fruta, previstos nas normas 

específicas, as polpas de frutas deverão ser 100% naturais, 

preparada com frutas sadias, limpas, deve possuir registro junto 

PC 4.562 
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ao ministério da agricultura pecuária e abastecimento (decreto 

6.871/2009), Com registro no MAPA, SIE, SIM ou Certificado 

Artesanal. Com no mínimo 30 dias de validade a partir da data 

da entrega. Diversas frutas regional. 

06 
POLPA DE 

CUPUAÇU 

Não fermentado, não alcoólico, não contém glúten e sem 

conservantes químicos ou aditivos de qualquer natureza.  O 

produto deverá ser congelado, a embalagem deverá ser de 1kg, 

em sacos plásticos atóxicos, rotulada conforme legislação 

vigente contendo o número de registro no órgão competente, 

apresentar ficha técnica de análise. As características físicas, 

químicas e organolépticas deverão ser as provenientes do fruto 

de sua origem, observando-se os limites mínimos e máximos 

fixados para cada polpa de fruta, previstos nas normas 

específicas, as polpas de frutas deverão ser 100% naturais, 

preparada com frutas sadias, limpas, deve possuir registro junto 

ao ministério da agricultura pecuária e abastecimento (decreto 

6.871/2009), Com registro no MAPA, SIE, SIM ou Certificado 

Artesanal. Com no mínimo 30 dias de validade a partir da data 

da entrega. Diversas frutas regional. 

PC 4.562 

07 
POLPA DE 

GOIABA 

Não fermentado, não alcoólico, não contém glúten e sem 

conservantes químicos ou aditivos de qualquer natureza.  O 

produto deverá ser congelado, a embalagem deverá ser de 1kg, 

em sacos plásticos atóxicos, rotulada conforme legislação 

vigente contendo o número de registro no órgão competente, 

apresentar ficha técnica de análise. As características físicas, 

químicas e organolépticas deverão ser as provenientes do fruto 

de sua origem, observando-se os limites mínimos e máximos 

fixados para cada polpa de fruta, previstos nas normas 

específicas, as polpas de frutas deverão ser 100% naturais, 

preparada com frutas sadias, limpas, deve possuir registro junto 

ao ministério da agricultura pecuária e abastecimento (decreto 

6.871/2009), Com registro no MAPA, SIE, SIM ou Certificado 

Artesanal. Com no mínimo 30 dias de validade a partir da data 

da entrega. Diversas frutas regional. 

PC 4.562 

08 
POLPA DE 

ACEROLA 

Não fermentado, não alcoólico, não contém glúten e sem 

conservantes químicos ou aditivos de qualquer natureza.  O 

produto deverá ser congelado, a embalagem deverá ser de 1kg, 

em sacos plásticos atóxicos, rotulada conforme legislação 

vigente contendo o número de registro no órgão competente, 

apresentar ficha técnica de análise. As características físicas, 

químicas e organolépticas deverão ser as provenientes do fruto 

de sua origem, observando-se os limites mínimos e máximos 

fixados para cada polpa de fruta, previstos nas normas 

específicas, as polpas de frutas deverão ser 100% naturais, 

preparada com frutas sadias, limpas, deve possuir registro junto 

ao ministério da agricultura pecuária e abastecimento (decreto 

6.871/2009), Com registro no MAPA, SIE, SIM ou Certificado 

Artesanal. Com no mínimo 30 dias de validade a partir da data 

da entrega. Diversas frutas regional. 

PC 4.562 

09 
POLPA DE 

CACAU 

Não fermentado, não alcoólico, não contém glúten e sem 

conservantes químicos ou aditivos de qualquer natureza.  O 

produto deverá ser congelado, a embalagem deverá ser de 1kg, 

em sacos plásticos atóxicos, rotulada conforme legislação 

vigente contendo o número de registro no órgão competente, 

apresentar ficha técnica de análise. As características físicas, 

químicas e organolépticas deverão ser as provenientes do fruto 

de sua origem, observando-se os limites mínimos e máximos 

fixados para cada polpa de fruta, previstos nas normas 

específicas, as polpas de frutas deverão ser 100% naturais, 

preparada com frutas sadias, limpas, deve possuir registro junto 

ao ministério da agricultura pecuária e abastecimento (decreto 

6.871/2009), Com registro no MAPA, SIE, SIM ou Certificado 

PC 4.562 
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Artesanal. Com no mínimo 30 dias de validade a partir da data 

da entrega. Diversas frutas regional. 

10 
POLPA DE 

ABACAXI 

Não fermentado, não alcoólico, não contém glúten e sem 

conservantes químicos ou aditivos de qualquer natureza.  O 

produto deverá ser congelado, a embalagem deverá ser de 1kg, 

em sacos plásticos atóxicos, rotulada conforme legislação 

vigente contendo o número de registro no órgão competente, 

apresentar ficha técnica de análise. As características físicas, 

químicas e organolépticas deverão ser as provenientes do fruto 

de sua origem, observando-se os limites mínimos e máximos 

fixados para cada polpa de fruta, previstos nas normas 

específicas, as polpas de frutas deverão ser 100% naturais, 

preparada com frutas sadias, limpas, deve possuir registro junto 

ao ministério da agricultura pecuária e abastecimento (decreto 

6.871/2009), Com registro no MAPA, SIE, SIM ou Certificado 

Artesanal. Com no mínimo 30 dias de validade a partir da data 

da entrega. Diversas frutas regional. 

PC 4.562 

11 IORGUTE 

Sabor morango ou coco. Produto de leite pasteurizado, açúcar, 

fermento lácteo, polpas de frutas. Apresentando aspecto 

próprio, cor e sabor característicos. Livre de sujidades e 

qualquer substância danosa. Com registro no SIE, SIM ou 

Certificado Artesanal.  Embalagem plástica de 1 litro. 

L 904 

12 BANANA PRATA 

Produto in natura e de primeira qualidade. Fruto tamanho 

médio, limpo e bem acondicionado. Em condições adequadas 

para o consumo. Tipos regional. 

KG 302 

13 
BANANA TIPO 

MAÇÃ 

Produto in natura e de primeira qualidade. Fruto tamanho 

médio, limpo e bem acondicionado. Em condições adequadas 

para o consumo. Tipos regional. 

KG 302 

14 
BANANA TIPO 

NANICA 

Produto in natura e de primeira qualidade. Fruto tamanho 

médio, limpo e bem acondicionado. Em condições adequadas 

para o consumo. Tipos regional. 

KG 302 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

4.1. A Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, determina que no mínimo 30% do valor repassado a 

estados, municípios e Distrito Federal pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) deve ser utilizado na compra de 

gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas 

organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais 

indígenas e as comunidades quilombolas. A aquisição dos produtos da Agricultura Familiar poderá 

ser realizada por meio de CHAMADA PÚBLICA, dispensando-se, nesse caso, o procedimento 

licitatório. 

 

4.2. A aquisição de produtos da agricultura familiar para a alimentação escolar está regulamentada 

pela Resolução CD/ FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, (atualizada pela Resolução CD/FNDE nº 

04, de 2 de abril de 2015), que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da 

educação básica no âmbito do PNAE. 
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4.3. A introdução da agricultura familiar na alimentação escolar fundamenta-se nas diretrizes 

estabelecidas pela Lei nº 11.947/2009, que dispõe sobre o atendimento da AE, em especial no que 

tange: 

 

a) Ao emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos 

variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis e; 

 

b) Ao apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de gêneros 

alimentícios diversificados, sazonais, produzidos em âmbito local e pela agricultura familiar. 

 

4.4. Os gêneros hortifrutigranjeiros provenientes da Agricultura Familiar, destinam-se ao preparo de 

alimento que é servido aos alunos dos programas de alimentação escolar gerenciados pela Secretaria 

Municipal de Educação de Pacajá - SEMED, atendendo a demanda escolar com cardápio anual 

previamente estabelecidos, sendo 02 ou 03 preparações diárias. 

 

4.5. Tendo em vista os tempos excepcionais que estamos vivendo, por quanto da COVID – 19,  

 

4.6.  A educação no mundo de uma forma geral precisou ser adequada a uma nova forma de ensino, 

para que todos pudessem manter o distanciamento social e continuassem com o desenvolvimento 

intelectual.    (Com a alteração na rotina escolar, houve alteração na alimentação de muitos alunos 

que frequentavam a escola, e por vez faziam ali a refeição o chamado Merenda Escolar) que para 

muitos alunos de baixa renda que frequentam a rede publica de ensino, era sua única fonte de 

alimentação ou umas das principais refeições durante o dia, o governo federal pensado nos oriundos, 

que labutam com garra, fez saber ao Congresso Nacional e sancionou a  . “Durante o período de 

suspensão das aulas nas escolas públicas de educação básica em razão de situação de emergência ou 

calamidade pública, fica autorizada, em todo o território nacional, em caráter excepcional, a 

distribuição imediata aos pais ou responsáveis dos estudantes nelas matriculados, com 

acompanhamento pelo CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos com recursos financeiros recebidos, 

nos termos desta Lei, à conta do PNAE”, De acordo com Resolução nº 02, de 09 de abril de 2020, 

Art. 1º Durante o período de suspensão de aulas em decorrência das situações de emergência em 

saúde pública de importância nacional e de calamidade pública causada pelo novo coronavírus – 

Covid-19 fica autorizada, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos 

no âmbito do PNAE às famílias dos estudantes, a critério do poder público local, conforme 

levantamento efetuado através do setor de matrícula desta Secretaria Municipal de Educação - 

SEMED, e informações dos professores, Orientadores, Supervisores e Diretores das escolas 

Municipais, conhecedores da realidade de vulnerabilidade de cada aluno em suas respectivas escolas. 

5- DO FUNDAMENTO LEGAL 

 

5.1 A presente Chamada Pública reger-se á pela Lei nº 11.947, de 16 de julho de 2009, Resolução nº 

26 do FNDE de 17 de junho de 2013 e Resolução nº 04 de 02 de abril de 2015, aplicando-se 

subsidiariamente a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 

6– DO VALOR ESTIMADO, DO DETALHAMENTO DA DESPESA E DO CRITÉRIO DE 

JULGAMENTO. 

 

6.1. Para a contratação do objeto deste instrumento, após fase de cotação de preços, com base no 

mapa comparativo acostado aos autos, chegou-se ao preço global estimado de R$ 826.180,51 

(oitocentos e vinte e seis mil, cento e oitenta reais e cinquenta e um centavos), conforme 

detalhamento abaixo. 

 

ITEM PRODUTO ESPECIFICAÇÕES UNID QTDE 
V. 

UNIT. 

V. TOTAL 
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01 

ACHOCOLATADO  

Produto natural com 35% de cacau, 

50% de açúcar e 15% de leite. Com 

registro no órgão competente e no 

máximo 15 dias de fabricação. Com 

registro no SIE, SIM ou Certificado 

Artesanal. Acondicionado em 

embalagem plástica de 400 gramas. 

KG 17.551 19,167 336.400,02 

02 

ALFACE 

Hortaliça fresca com folhas íntegras, 

limpas e de 1ª qualidade. Isenta de 

sujidades, insetos, parasitas, larvas e 

corpos estranhos. Organizadas em 

maços de aproximadamente 170 

gramas. 

MAÇO 4.655 3,683 17.144,36 

03 

CHEIRO VERDE 

Hortaliça fresca com folhas íntegras e 

de 1ª qualidade. Limpas, lavadas e de 

coloração uniforme. Isenta de 

sujidades ou insetos. Organizado em 

maços equivalente a 150 gramas. 

MAÇO 4.107 3,633 14.920,73 

04 

COLORAU 

Produto em pó fino, homogêneo e de 

coloração vermelha intensa. Cheiro e 

sabor próprio. Produto com no mínimo 

de 6 meses de validade após a data da 

entrega. Acondicionado em 

embalagem plástica de 500 gramas, 

sendo que o mesmo não pode ter 

rasuras, furos, de boa qualidade, 

rotulada conforme legislação vigente 

contendo o número de registro no 

órgão competente, Com registro no 

SIE, SIM ou Certificado Artesanal. 

KG 4.387 17,533 76.917,27 

05 
POLPA DE CAJÁ 

 

Não fermentado, não alcoólico, não 

contém glúten e sem conservantes 

químicos ou aditivos de qualquer 

natureza.  O produto deverá ser 

congelado, a embalagem deverá ser de 

1kg, em sacos plásticos atóxicos, 

rotulada conforme legislação vigente 

contendo o número de registro no 

órgão competente, apresentar ficha 

técnica de análise. As características 

físicas, químicas e organolépticas 

deverão ser as provenientes do fruto de 

sua origem, observando-se os limites 

mínimos e máximos fixados para cada 

polpa de fruta, previstos nas normas 

específicas, as polpas de frutas deverão 

ser 100% naturais, preparada com 

frutas sadias, limpas, deve possuir 

registro junto ao ministério da 

agricultura pecuária e abastecimento 

(decreto 6.871/2009), Com registro no 

MAPA, SIE, SIM ou Certificado 

Artesanal. Com no mínimo 30 dias de 

validade a partir da data da entrega. 

Diversas frutas regional. 

PC 4.562 13,367 60.980,25 

06 
POLPA DE 

CUPUAÇU 

Não fermentado, não alcoólico, não 

contém glúten e sem conservantes 

químicos ou aditivos de qualquer 

natureza.  O produto deverá ser 

congelado, a embalagem deverá ser de 

1kg, em sacos plásticos atóxicos, 

rotulada conforme legislação vigente 

PC 4.562 13,567 61.892,65 
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contendo o número de registro no 

órgão competente, apresentar ficha 

técnica de análise. As características 

físicas, químicas e organolépticas 

deverão ser as provenientes do fruto de 

sua origem, observando-se os limites 

mínimos e máximos fixados para cada 

polpa de fruta, previstos nas normas 

específicas, as polpas de frutas deverão 

ser 100% naturais, preparada com 

frutas sadias, limpas, deve possuir 

registro junto ao ministério da 

agricultura pecuária e abastecimento 

(decreto 6.871/2009), Com registro no 

MAPA, SIE, SIM ou Certificado 

Artesanal. Com no mínimo 30 dias de 

validade a partir da data da entrega. 

Diversas frutas regional. 

07 
POLPA DE 

GOIABA 

Não fermentado, não alcoólico, não 

contém glúten e sem conservantes 

químicos ou aditivos de qualquer 

natureza.  O produto deverá ser 

congelado, a embalagem deverá ser de 

1kg, em sacos plásticos atóxicos, 

rotulada conforme legislação vigente 

contendo o número de registro no 

órgão competente, apresentar ficha 

técnica de análise. As características 

físicas, químicas e organolépticas 

deverão ser as provenientes do fruto de 

sua origem, observando-se os limites 

mínimos e máximos fixados para cada 

polpa de fruta, previstos nas normas 

específicas, as polpas de frutas deverão 

ser 100% naturais, preparada com 

frutas sadias, limpas, deve possuir 

registro junto ao ministério da 

agricultura pecuária e abastecimento 

(decreto 6.871/2009), Com registro no 

MAPA, SIE, SIM ou Certificado 

Artesanal. Com no mínimo 30 dias de 

validade a partir da data da entrega. 

Diversas frutas regional. 

PC 4.562 13,367 60.980,25 

08 
POLPA DE 

CACAU 

Não fermentado, não alcoólico, não 

contém glúten e sem conservantes 

químicos ou aditivos de qualquer 

natureza.  O produto deverá ser 

congelado, a embalagem deverá ser de 

1kg, em sacos plásticos atóxicos, 

rotulada conforme legislação vigente 

contendo o número de registro no 

órgão competente, apresentar ficha 

técnica de análise. As características 

físicas, químicas e organolépticas 

deverão ser as provenientes do fruto de 

sua origem, observando-se os limites 

mínimos e máximos fixados para cada 

polpa de fruta, previstos nas normas 

específicas, as polpas de frutas deverão 

ser 100% naturais, preparada com 

frutas sadias, limpas, deve possuir 

registro junto ao ministério da 

agricultura pecuária e abastecimento 

PC 4.562 13,367 60.980,25 
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(decreto 6.871/2009), Com registro no 

MAPA, SIE, SIM ou Certificado 

Artesanal. Com no mínimo 30 dias de 

validade a partir da data da entrega. 

Diversas frutas regional. 

09 
POLPA DE 

ABACAXI 

Não fermentado, não alcoólico, não 

contém glúten e sem conservantes 

químicos ou aditivos de qualquer 

natureza.  O produto deverá ser 

congelado, a embalagem deverá ser de 

1kg, em sacos plásticos atóxicos, 

rotulada conforme legislação vigente 

contendo o número de registro no 

órgão competente, apresentar ficha 

técnica de análise. As características 

físicas, químicas e organolépticas 

deverão ser as provenientes do fruto de 

sua origem, observando-se os limites 

mínimos e máximos fixados para cada 

polpa de fruta, previstos nas normas 

específicas, as polpas de frutas deverão 

ser 100% naturais, preparada com 

frutas sadias, limpas, deve possuir 

registro junto ao ministério da 

agricultura pecuária e abastecimento 

(decreto 6.871/2009), Com registro no 

MAPA, SIE, SIM ou Certificado 

Artesanal. Com no mínimo 30 dias de 

validade a partir da data da entrega. 

Diversas frutas regional. 

PC 4.562 13,367 60.980,25 

10 
POLPA DE 

ACEROLA 

Não fermentado, não alcoólico, não 

contém glúten e sem conservantes 

químicos ou aditivos de qualquer 

natureza.  O produto deverá ser 

congelado, a embalagem deverá ser de 

1kg, em sacos plásticos atóxicos, 

rotulada conforme legislação vigente 

contendo o número de registro no 

órgão competente, apresentar ficha 

técnica de análise. As características 

físicas, químicas e organolépticas 

deverão ser as provenientes do fruto de 

sua origem, observando-se os limites 

mínimos e máximos fixados para cada 

polpa de fruta, previstos nas normas 

específicas, as polpas de frutas deverão 

ser 100% naturais, preparada com 

frutas sadias, limpas, deve possuir 

registro junto ao ministério da 

agricultura pecuária e abastecimento 

(decreto 6.871/2009), Com registro no 

MAPA, SIE, SIM ou Certificado 

Artesanal. Com no mínimo 30 dias de 

validade a partir da data da entrega. 

Diversas frutas regional. 

PC 4.562 13,367 60.980,25 

11 IORGUTE 

Sabor morango ou coco. Produto de 

leite pasteurizado, açúcar, fermento 

lácteo, polpas de frutas. Apresentando 

aspecto próprio, cor e sabor 

característicos. Livre de sujidades e 

qualquer substância danosa. Com 

registro no SIE, SIM ou Certificado 

L 904 11,700 10.576,80 
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Artesanal.  Embalagem plástica de 1 

litro. 

12 BANANA PRATA 

Produto in natura e de primeira 

qualidade. Fruto tamanho médio, limpo 

e bem acondicionado. Em condições 

adequadas para o consumo. Tipos 

regional. 

KG 302 3,783 1.142,57 

13 
BANANA TIPO 

MAÇÃ 

Produto in natura e de primeira 

qualidade. Fruto tamanho médio, limpo 

e bem acondicionado. Em condições 

adequadas para o consumo. Tipos 

regional. 

 302 3,783 1.142,57 

14 
BANANA TIPO 

NANICA 

Produto in natura e de primeira 

qualidade. Fruto tamanho médio, limpo 

e bem acondicionado. Em condições 

adequadas para o consumo. Tipos 

regional. 

 302 3,783 1.142,57 

 

 

6.3. OS PREÇOS UNITÁRIOS DOS ITENS NÃO PODERÃO SER SUPERIORES AOS 

ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. 

 

 

 

7 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

7.1. Poderão participar da licitação as empresas que:  

 

7.1.1. Desempenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Termo de 

Referência; 

  

7.1.2. Atendam às exigências constantes neste Termo de Referência, no Edital e nos seus 

anexos, em especial quanto à documentação requerida para sua habilitação; 

 

8 – DO FORNECIMENTO DO OBJETO 

 

8.1. O objeto deste Termo de Referência deverá ser entregue em até 05 (cinco) dias corridos, a 

contar do recebimento da requisição formal do órgão ou da nota de empenho; 

 

8.1.1. O prazo de que trata o item acima, poderá ser prorrogado uma única vez por igual 

período, mediante solicitação oficial da empresa vencedora, desde que ocorra motivo 

justificado e aceito pela Secretaria Municipal de Educação de Pacajá - SEMED. 

  

9 – DO PAGAMENTO 

 

9.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal/Fatura, 

devidamente atestada pelo fiscal do contrato; 

 

9.2. A Nota Fiscal/Fatura deverá apresentar o número da licitação e do contrato administrativo que 

faz referência; 
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9.3. A Nota Fiscal/Fatura deverá discriminar os itens do contrato administrativo, se for o caso, 

constando o valor unitário e as demais especificações constantes na proposta consolidada vencedora 

do certame; 

 

9.4. A Nota Fiscal/Fatura deverá vir acompanhada dos seguintes documentos: 

 

9.4.1. Recibo de pagamento contendo dados bancários; 

 

9.4.2. Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal; 

 

9.4.3. Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS; 

 

9.4.4.  Certidão Negativa de Débitos junto à Fazenda Estadual; 

 

9.4.5. Certidão Negativa de Débitos junto à Fazenda Municipal, da sede ou domicílio da 

contratada; 

 

9.4.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 

9.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso 

gere direito de reajustamento de preços e/ou correção monetária; 

 

9.6. Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou outra circunstância que a desaprove, a liquidação da 

despesa ficará pendente e o pagamento será suspenso até que a CONTRATADA providencie as 

correções necessárias, não acarretando quaisquer ônus à Administração Municipal; 

 

9.7. A Administração Municipal se reserva ao direito de não efetuar o pagamento se, durante a 

vigência contratual, o objeto do contrato (material/serviço) for entregue em desacordo com as 

condições pactuadas, sem constituir-se em mora, por essa decisão. 

 

10 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 

 

10.1. O contrato administrativo que vier a ser assinado em decorrência da Chamada Pública terá 

vigência a partir de sua assinatura até 31 de dezembro do ano em que for celebrado. 

 

11 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

11.1. Formalizar a solicitação do objeto deste contrato através da emissão de nota de empenho ou 

requisição de material/serviço; 

 

11.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato ou instrumento 

substitutivo, anotando e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos em 

prejuízo à Administração Municipal, podendo, a seu critério, exigir medidas corretivas; 

 

11.3. Verificar a equivalência dos materiais/serviços entregues, com as especificações contidas no 

Termo de Referência e/ou contrato; 

 

11.4. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o prazo estabelecido no contrato; 

 

11.5. Cumprir e fazer cumprir o disposto no Termo de Referência e nas cláusulas contratuais; 
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11.6. Todas as questões inerentes à referida contratação ficarão submetidas Departamento da 

Secretaria Municipal de Educação de Pacajá/PA de Pacajá; 

 

11.7. Verificada falha ou imperfeição que impeça o recebimento ou a utilização do objeto deste Termo 

de Referência e/ou do contrato e/ou instrumento substitutivo nas finalidades administrativas 

institucionais, sustar os processos de pagamentos em nome da CONTRATADA, até que sejam 

sanadas as falhas ou imperfeições.  

 

12 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

12.1. Fornecer contato telefônico para comunicações informais junto à CONTRATANTE e endereço 

eletrônico de e-mail para receber toda e qualquer comunicação formal, seja requisição de 

material/serviço, notificação e outras que se fizerem pertinentes; 

 

12.2. Entregar o material em conformidade com o que vier a ser contratado, levando-se em 

consideração todas as especificações constantes no Termo de Referência, no Edital de Licitação e na 

proposta consolidada, inclusive unidade de medida, valor unitário e demais informações pertinentes 

ao feito; 

 

12.3. Verificada falha ou imperfeição que impeça o recebimento ou a utilização do objeto do contrato 

nas finalidades administrativas institucionais, saná-las no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados 

da comunicação formal Administração; 

 

12.4. A CONTRATADA será responsável pela entrega do referido objeto, desde a sua origem até o 

local de entrega, definido neste Termo de Referência, sem quaisquer complementos nos preços 

contratado ou pagamento adicional referente a deslocamento; 

 

12.5. Entregar os materiais solicitados nos seguintes locais, no horário do funcionamento, qual seja 

de 8h às 14h; 

ORD UNIDADE ESCOLAR ENDEREÇO 

01 EMEF ALUÍSIO LOCH Rua Inês Soares, s/n. Bairro Centro- Sede 

Pacajá 

02 EMEF DE PACAJÁ Rua 14 de abril- Bairro Tozetti Sede Pacajá 

03 EMEF 10 DE MAIO Av. Tancredo Neves, 86- Bairro Novo 

horizonte- Sede Pacajá 

04 EMEF HELIENE E ELIZABETH Av. JK, s/n 

05 EMEF ANTONIO TOZETTI Rod. Transamazônica- BR 230, KM 325- 

Vila Bom Jardim (a 45 km da cidade) 

06 EMEF CECÍLIA MEIRELLES Rod. Trans. Br 230, km 260- Vila Arataú 

(a 22 km da cidade) 

07 EEEM D JOSÉ ELIAS CHAVES  Vicinal da Roxa, km 03 Sede- Pacajá (a 1 

km da Cidade) 

08 EMEIEF ELCIONE BARBALHO Av Magalhães Barata, s/n Bairro Alto 

Bonito- Sede Pacajá 

09 EMEF IVANILDE OLIVEIRA Rod Transamazônica-BR 230, km 346. 

Vila Nazaré- (60 km da cidade) 

10 EMEF JARBAS PASSARINHO Rod Trans. Br 230, Km 350- Vila Manoel 

Baiano (a 65 km da cidade) 

11 EMEF JÚLIA GONÇALVES 

PASSARINHO 

Rua Nazaré, s/n. Bairro Alto Bonito- Sede 

Pacajá 
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12 EMEF Mª FLORISMAR Rua Vereador José Nunes, s/n Bairro São 

Francisco- Prox. Ao ginásio. Sede Pacajá 

13 EMEI PASTOR ANTONIO 

GERALDO 

Rod Trans. BR 230, km 325. Vila Bom 

Jardim (45 km da cidade) 

14 EMEI PEQUENO POLEGAR Rod Trans. Br 230, Vila Arataú. Prox. Ao 

Posto de Saúde (a 22 km da cidade) 

15 EMEI PEQUENO PRÍNCIPE Rua Primavera, s/n Bairro Tozetti, atrás da 

Escola Pacajá- Sede Pacajá 

16 EMEIEF DOCE LAR Rod Trans. Br 230, km 243, zona rural (a 

40 km da cidade) 

 

 

12.6. Entregar os materiais solicitados apenas a servidor municipal mediante identificação funcional, 

com lotação específica na Secretaria Municipal de Educação – SEMED; 

 

12.7. Observar e cumprir, os termos da proposta e demais condições estabelecidas, obedecendo aos 

prazos acordados, garantindo, ainda, o perfeito acondicionamento do material de forma que seja 

preservado durante o deslocamento, transporte, movimentação e armazenamento. 

 

12.7.1. Havendo desrespeito injustificado a esses prazos ou de descumprimento das demais 

obrigações estabelecidas, a CONTRATADA ficará sujeita às sanções estabelecidas neste 

Termo de Referência e na legislação pertinente; 

 

12.7.2. Se após a comunicação formal desta SEMED, a CONTRATADA recusar-se, 

demorar, negligenciar ou deixar de eliminar os vícios, defeitos ou inadequações nos produtos 

objeto deste Termo de Referência, ficará sujeita às penalidades estabelecidas neste Termo de 

Referência e na legislação pertinente, podendo ainda a CONTRATANTE requisitar 

reparação dos eventuais danos e prejuízos provocados; 

 

12.8. Reparar, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste 

Termo de Referência quando se verificarem defeitos ou incorreções resultantes da 

execução/fornecimento; 

 

12.9. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,13 

e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

 

12.10. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, observando-se o 

disposto no § 2º e seguintes do Art. 65 da Lei nº 8.666/93; 

 

12.11. Responsabilizar-se, na execução do objeto deste Termo de Referência, por todas as despesas 

diretas e indiretas, tais como: salários, adicionais, vale-refeição, transporte (de pessoal, materiais e 

acessórios), estadias, encargos (sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciários), seguros, indenizações 

e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados ou prepostos, inclusive aqueles vinculados 

a empresas que lhe prestarem serviço (distribuidoras, transportadoras etc.); 

 

12.12. Responder diretamente por todos e quaisquer danos causados a bens ou pessoas, e pelas perdas 

decorrentes, em virtude de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, bem como 

pelas despesas originadas de infrações ou da inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias 

e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar a CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que 

este seja obrigado a fazer a esses títulos, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de 

mora; 
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12.13. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações ora 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

12.14. Designar por escrito preposto(s) que tenha(m) poder para resolução de possíveis ocorrências 

durante a execução deste contrato; 

 

12.15. Solicitar prorrogação do prazo de entrega, por escrito e devidamente justificado, quando não 

for possível cumpri-lo, nos termos do Subitem 8.1.1 deste Termo de Referência. 

 

12.16. A CONTRATADA deverá refazer ou corrigir os produtos não aceitos ou com defeitos no 

prazo máximo 05 (cinco) dias corridos contados da comunicação formal da Administração; 

 

12.17. Não ceder ou transferir o presente contrato, no todo ou em parte, nem subcontratar os serviços 

ora contratados, sob pena de rescisão. 

 

13 – DAS PENALIDADES 

 

13.1. Pelo inadimplemento contratual a CONTRATADA ficará sujeita às sanções previstas nos 

artigos 86 a 88 da Lei n.º 8.666/93, e demais legislações pertinentes, respeitado o devido processo 

legal, nos termos do artigo 109 da Lei nº8666/93; 

 

13.2. Quando se tratar de sansão de multa, poderão ser aplicadas à CONTRATADA 

concomitantemente as penas de advertência, suspensão temporária para licitar e contratar com a 

Administração Municipal e impedimento de licitar e contratar com a Administração; 

 

13.3. Quando aplicada a pena de multa, está será calculada em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

contrato; 

 

13.4. Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados para a prestação, total ou 

parcial do objeto deste Termo de Referência, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente 

comprovada, quando ocorrer fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das 

partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato e de impedimento de sua execução por 

fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo a sua 

ocorrência; 

 

13.5. As multas devidas e/ou prejuízos causados a CONTRATANTE pela CONTRATADA serão 

deduzidos dos valores a serem pagos; 

 

13.6. A CONTRATADA inadimplente que não tiver valores a receber do CONTRATANTE, terá o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa; 

 

13.7. A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento será precedida do devido 

processo legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa; 

 

13.8. A aplicação das aludidas multas não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 

contrato; 

 

13.9. As penalidades serão aplicadas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal.  

 

14 – DA FISCALIZAÇÃO 
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14.1. Para acompanhar a execução e fiscalizar os contratos administrativos originados da Chamada 

Pública, inclusive assinar requisição de material/serviço e atestar o recebimento do objeto deste 

Termo de Referência nas Notas Fiscais apresentadas, fica(m) designado(s) o(s) servidor(es) abaixo: 

 

14.1.1. MARINALVA MARTINS DE BRITO, Coordenadora do Departamento de Merenda 

Escolar, CPF/MF nº 558.066.352-87; 

 

 

 

 

 

Pacajá-Pá, 23 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

________________________________________ 
MARK JONNY SANTOS SILVA 

Secretário Municipal de Educação 
Decreto nº 019/2021 
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ANEXO II                     

 CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2021 

PROJETO DE VENDA PARA GRUPOS FORMAIS 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 

001/2021 

I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

GRUPO FORMAL 

1. Nome do Proponente 2. CNPJ 

3. Endereço 4. Município/UF 

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

8. Nº DAP Jurídica 9. Banco 10. Agência Corrente 11. Conta Nº da Conta 

12. Nº de Associados 
13. Nº de Associados de acordo com a Lei 

nº 11.326/2006 

14. Nº de Associados com 

DAP Física 

15. Nome do representante 

legal 
16. CPF 17. DDD/Fone 

18. Endereço 19. Município/UF 

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

1. Nome da Entidade 2. CNPJ 
3. 

Município/UF 

4. Endereço 5. DDD/Fone 

6. Nome do representante e e-mail 7. CPF 

III - RELAÇÃO DE PRODUTOS 

1. Produto 2. Unidade 3. Quantidade 4. Preço de Aquisição* 5. 

Cronograma 

de Entrega 

dos produtos 
      4.1. Unitário 4.2. Total 

              

              

OBS: * Preço publicado no Edital n 001/2021(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: 

      

      



                                          ESTADO DO PARÁ 

                               Prefeitura Municipal de Pacajá 

                     ´´Trabalho e Respeito Com o Nosso Povo ´´ 
 

Avenida João Miranda dos Santos, nº 69, Bairro Novo Horizonte, Pacajá-PA, CEP. 68.485-000 
semedlicpac@gmail.com 

ANEXO III 

CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2021 

 

PROJETO DE VENDA PARA GRUPOS INFORMAIS 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 

001/2021 

I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

GRUPO INFORMAL 

1. Nome do Proponente 

 
2. CPF 

3. Endereço 4. Município/UF 5. CEP 

6. E-mail (quando houver) 7. Fone 

8. Organizado por Entidade Articuladora 

( ) Sim ( ) Não 

9.Nome da Entidade 

Articuladora (quando 

houver) 

10. E-mail/Fone 

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 
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1. Identificação do 

Agricultor (a) Familiar 
2. Produto 3. Unidade 

4. 

Quantidade 

5. Preço de Aquisição* 

/Unidade 

6.Valor 

Total 

            
Total 

agricultor 

            
Total 

agricultor 

            
Total 

agricultor 

            
Total 

agricultor 

            
Total 

agricultor 

            
Total 

agricultor 

  
Total do 

projeto 
  

OBS: * Preço publicado no Edital n 001/2021(o mesmo que consta na chamada pública). 

IV - TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO 

1. Produto 2. Unidade 
3. 

Quantidade 

4. 

Preço/Unidade 

5. Valor Total por 

Produto 

6. Cronograma de 

Entrega dos Produtos 

            

            

            

        Total do projeto:   

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

conferem com as condições de fornecimento. 

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 IV        

            CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2021 

 

PROJETO DE VENDA PARA FORNECEDORES INDIVIDUAIS; 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 

I- IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR 

FORNECEDOR (A) INDIVIDUAL 

1. Nome do Proponente 2. CPF 

3. Endereço 4. Município/UF 5.CEP 

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

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

II- Relação dos Produtos 

Produto Unidade Quantidade 

Preço de Aquisição* Cronograma 

de Entrega 

dos produtos Unitário Total 

            

            

            

OBS: * Preço publicado no 

Edital n 001/2021(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 do Fornecedor 

Individual 
CPF: 
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ANEXO VI 

 

MINUTA DE CONTRATO N.º /20XX 

 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE 

A (nome da entidade executora), pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua _____________, 

N.º _____, inscrita no CNPJ sob n.º _________________________, representada neste ato pelo (a) 

Prefeito (a) Municipal, o (a) Sr. (a) _____________________, 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 é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR, para atender os programas de alimentação escolar gerenciados pela Secretaria 

Municipal de Educação de Pacajá - SEMED, conforme Termo de Referência Anexo I, para alunos da 

rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, exercício de 2021, descritos no quadro previsto 

na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública n.º 001/2021-01-SEMED, 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. 

    

Produto Unidade Quantidade 
Periodicidade 

de Entrega 
Preço de Aquisição 

        
Preço Unitário 

(divulgado na 
Preço Total 
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chamada 

pública) 

            

            

Valor Total do Contrato   

 

CLÁUSULA QUINTA: 

A despesa será consignada à seguinte dotação orçamentária: Exercício 2021 Atividade 

0407.123060231.2.042 Manutenção do PNAE, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de 

consumo, Exercício 2021 Atividade 0407.123610231.2.045 Manutenção da Secretaria de Educação, 

Classificação econômica 3.3.90.30.00 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: 
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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 001/2021-SEMED, pela Resolução 

CD/FNDE nº 4/2015, 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 Pacajá/PA 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. 

______________(município), ____de________ de ________. 

 

_____________________________________________ 

CONTRATADO 

 

______________________________________________ 

CONTRATADA (Grupo Formal) 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1. ________________________________________ 

 

2. ________________________________________ 
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ANEXO VII 

 

CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2021 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO CONTROLE DO 

ATENDIMENTO DO LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA DOS 

COOPERADOS/ASSOCIADOS (GRUPOS FORMAIS) 

 

 

O(A)    (nome  do  Grupo  Formal) 

CNPJ  nº                                      ,  DAP  jurídica  nº     
, 

com sede

                                                                                                    ,             neste             ato 

representado(a) por (nome do representante legal de acordo com o Projeto de Venda) 

                                                                                            ,  portador  (a)  da  Cédula  de

Identidade  RG  nº ,  CPF  nº ,  nos  termos  do

Estatuto Social, DECLARA que se responsabilizará pelo controle do limite individual 

de venda de gêneros alimentícios dos Agricultores e Empreendedores de Base Familiar 

Rural que compõem o quadro social desta Entidade, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais) por DAP/ANO CIVIL/ ENTIDADE EXECUTORA referente à sua produção, 

considerando  os  dispositivos  da  Lei  nº  11.947/2009  e  da  Resolução  CD/FNDE  nº 

26/2013 que regem o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e demais 

documentos normativos, no que couber. 

 

Local,         /        /   

 

Assinatura
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ANEXO VIII             

 

         CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2021 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR – PRODUÇÃO PRÓPRIA 

GRUPOS FORMAIS DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA  

(CHAMADA PÚBLICA Nº       ) 

 

 

 

 

Eu, xxxxxxxxxxxxxxxx representante da Cooperativa/Associação, com CNPJ nº. xxxxxxxxxxxxxx DAP 

Jurídica nº. xxxxxxx declaro, para fins de participação no Programa Nacional de Alimentação Escolar – 

PNAE, que os gêneros alimentícios relacionados no projeto de venda são oriundos de produção dos 

cooperados/associados que possuem DAP física e compõem esta cooperativa/associação. 

 

 

 

 

Local,        /        /   

 

 

 

 

 

 

______________________ 

Assinatura 
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ANEXO IX 

 

CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2021 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR – PRODUÇÃO PRÓPRIA 

PARA GRUPOS INFORMAIS OU FORNECEDORES INDIVIDUAIS 

 

 

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA (CHAMADA PÚBLICA Nº             ) Eu, xxxxxxxxxx CPF 

nº xxxxxxxxxxxxxx e DAP Física nº xxxxxxxxxxxx, declaro,  para  fins  de  participação  no Programa 

Nacional de Alimentação Escolar   – PNAE, que os gêneros alimentícios relacionados no projeto de venda 

em meu nome são oriundos de produção própria. 

 

 

 

 

 

Local,         /        /   

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Assinatura 
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ANEXO X 

 

CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2021 AGRICULTURA FAMILIAR 

 

“MODELO” RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL  

 

 

 

Razão Social: _________________________________________________________________________ 

Nome Fantasia: ________________________________________________________________________ 

CNPJ Nº _____________________________________________________________________________ 

Endereço:____________________________________________________________________________ 

E- Mail:______________________________________________________________________________ 

Cidade:___________________________________________Estado:_____________________________ 

Telefone:__________________________  Pessoa para contato: __________________________________ 

 

Recebemos, por intermédio do: 

 

(      ) Departamento de Licitação da Prefeitura de Pacajá. 

(      ) No sitio: www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações consultas) 

(    ) Por e-mail: licitacaopacajapmpl@gmail.com;  nesta data, cópia do instrumento convocatório da 

licitação acima identificada.  

 

Local:______________, _______ de ___________________ 2021.  

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

Senhor Licitante,  

 

Visando comunicação futura entre MUNICÍPIO DE PACAJÁ/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e 

a empresa licitante, solicito preencher, assinar e escânear em PDF o recibo de retirada do edital, e remeter 

A Pregoeira e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Pacajá/PA, através do e-mail: 

licitacaopacajapmpl@gmail.com a não remessa do recibo exime-nos da comunicação de eventuais 

retificações ocorridas no instrumento convocatório. Observe o ramo de atuação de sua empresa, a fim de 

se evitar o envio de recibo de empresa que não atua no ramo do objeto do certame licitatório a ser realizado.  

 

http://www.tcm.pa.gov.br/
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