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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 7/2022-030-FME

CHAMADA PÚBLICA Nº 7/2022-030-FME para a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura
Familiar Rural e/ou dos Empreendedores Familiar Rurais ou suas organizações, para atender os alunos
matriculados na rede Municipal de Ensino da Creche, Pré-Escola, Ensino Fundamental, Educação de Jovens
e Adultos, AEE e os alunos do Ensino Médio, acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de
Educação de Pacajá/PA, com dispensa de licitação.

Base jurídica: Lei Federal n 11.947/09 e Resoluções n 38/2009 e 25/2012 do FNDE- Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, e, Lei Federal n 8.666/93 e posteriores alteração.

Obrigatoriedade: § 1º, do artigo 26 de Resolução 26/2013/FNDE – da publicação do Edital ao recebimento
do (s) PROJETO (s) DE VENDA (s) prazo de 21 dias.

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PACAJÁ, Estado do Pará, através de sua Comissão
Permanente de Julgamento de Licitação, comunica que se acha aberta CHAMADA PÚBLICA para a
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural e/ou dos Empreendedores Familiar Rurais
ou suas organizações, para atender os alunos matriculados na rede Municipal de Ensino da Creche, Pré-
Escola, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos, AEE e os alunos do Ensino Médio, acordo
com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Pacajá/PA.

Os grupos formais deverão apresentar a documentação para Habilitação e o Projeto de Venda até às
08h00min do dia 20 de janeiro de 2023, no Setor de Licitações e Contratos, localizada na Av. João
Miranda dos Santos, 69, Bairro Novo Horizonte, Pacajá/PA, CEP: 68.485-000

Os interessados poderão retirar gratuitamente o Edital completo no Setor de Licitação da Secretaria
Municipal de Educação Pacajá, no horário das 08h00min às 12h00min de segunda a sexta-feira,
bem como nos site www.pacajá.pa.gov.br e www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações).

O limite individual de venda do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural Para
alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por
DAP por ano, conforme disciplinado no art. 1º da Resolução CD/FNDE n 6 de 08/05/2020.

Serão adotados os Preços de Referência praticadas no âmbito do Programa de Aquisição de
Alimentos-PAA (Entende-se por Preço de Referência o preço médio pesquisado, em âmbito local,
regional, territorial, nessa ordem dos produtos da Agricultura e do Empreendedor Familiar Rural)
conforme 1 do Art. 23 da Revolução/CD/FNDE n 38/2009 para o exercício vigente do contrato.

1 - DO OBJETO
O objeto da presente CHAMADA PÚBLICA e a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura
Familiar Rural e/ou dos Empreendedores Familiar Rurais ou suas organizações, para atender os alunos
matriculados na rede municipal de Ensino da Creche, Pré-Escola, Ensino Fundamental, Educação de Jovens

http://www.benevides.pa.gov.br/
http://www.benevides.pa.gov.br/
http://www.tcm.pa.gov.br/
http://www.tcm.pa.gov.br/
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e Adultos, AEE e os alunos do Ensino Médio, acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de
Educação de Pacajá/PA, conforme especificações e quantidades no Anexo I.

1.1 Os produtos deverão ser de boa qualidade, com tamanho médio padronizado;
1.2 As hortaliças deverão ser frescas, inteiras e sãs, as folhas deverão se apresentar intactas e firmes;

1.3 Deverão ser isentas de substâncias terrosas, sem sujidades ou corpos estranhos aderidos a superfície
externa, sem parasitas, larvas ou outros animais nos produtos ou embalagens sem umidade externa anormal,
isenta e odor e sabor estranhos, isentos de enfermidades e não deverão estar danificadas por lesões que
afetem a sua aparência e utilização.

2 - DA DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA
2.1 Para os pagamentos devidos em função das contratações decorrentes desta CHAMADA PÚBLICA,
responderão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão Secretaria Municipal de Educação – SEMED

Unidade Orçamentária 0407.123060231.2.042 Manutenção do PNAE

0407.123610231.2.045 Manutenção da Secretaria de Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

PREPARAÇAO DO ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO

PREPARAÇAO DO ENVELOPE “A” – HABILITAÇÃO
3.1. Fornecedores Individuais, detentores de DAP Física:

3.1.1 - Cópia do CPF, acompanhado do comprovante de Situação Cadastral;
3.1.2 – Cópia da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente com foto;
3.1.3 – Cópia do Título, acompanhado da Certidão de Quitação Eleitoral;
3.1.4 – Certidão Negativa de Débitos, ou Positiva com efeitos de Negativa, relativos aos Tributos
Federais e à Divida Ativa da União;
3.1.5 - Certidões de Negativas da Fazenda Estadual (Tributária e Não Tributária), do domicílio do
licitante;
3.1.6 - Certidão Negativa de Débito da Fazenda Municipal, do domicílio do licitante;
3.1.7 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa;
3.1.8 - Extrato da DAP Física do Agricultor Familiar participante, emitido nos últimos 30 dias;
3.1.9 - Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção
própria, relacionada no projeto de venda (Anexo VI) e
3.1.10 – Alvará sanitário e Registro no MAPA, SIE, SIM ou Certificado Artesanal, conforme a exigência do
produto ofertado;
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3.2 - Dos Grupos Formais, detentores de DAP Jurídica:

3.2.1 - Comprovante de inscrição no CNPJ;
3.2.2 - Ficha de inscrição cadastral FIC – Inscrição Estadual;
3.2.3 - Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal;
3.2.4 - Certidão Negativa de Débitos, ou Positiva com efeitos de Negativa, relativos aos Tributos
Federais e à Divida Ativa da União;
3.2.5 - Certidões de Negativas da Fazenda Estadual (Tributária e Não Tributária), da sede do licitante;
3.2.6 - Certidão Negativa de Débito da Fazenda Municipal, da sede do licitante;
3.2.7 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa;
3.2.8 - Extrato da DAP Jurídica para associações e/ou cooperativas, onde deve constar todos os associados
e/ou cooperados, emitido nos últimos 30 dias;
3.2.9 - Extrato da DAP Física dos associados e/ou cooperados relacionados no projeto de venda, emitido nos
últimos 30 dias;
3.2.10 - Cópia do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão competente;
3.2.11 – Cópia da Carteira de Identidade ou outro documento Equivalente com foto e CPF do Presidente;
3.2.12 - Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos associados e/ou
cooperados relacionados no projeto de venda (Anexo VI) e
3.2.13 - Alvará sanitário e Registro no MAPA, SIE, SIM ou Certificado Artesanal, conforme a exigência do
produto ofertado;

3.4. O envelope nº 01- Habilitação deverá ser entregue fechado, indevassável, contendo na sua parte
externa as seguintes informações:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PACAJÁ (Secretaria Mun. de Educação)
CHAMADA PÚBLICA Nº 7/2022-030-FME
ENVELOPE “01” – HABILITAÇÃO RAZÃO
SOCIAL ou NOME:
CNPJ ou CPF:
ENDEREÇO: .. (completo) TELEFONE:

PREPARAÇÃO DO ENVELOPE Nº 02- PROJETO DE VENDA

Os grupos formais deverão apresentar no envelope nº 02, numa única via, o PROJETO DE VENDA o
qual deverá ser elaborado de acordo com o Modelo apresentado no ANEXO II.
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 dos gêneros constantes no Projeto.
O projeto de venda deverá ser elaborado para fornecimento de 100% dos produtos por item. A
avaliação dos projetos será considerada por item.

O envelope nº 02 – Projeto de Venda deverá ser entregue fechado, indevassável, contendo na sua
parte externa as seguintes informações:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PACAJÁ (Secretaria Mun. de Educação)
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CHAMADA PÚBLICA Nº 7/2022-030-FME
ENVELOPE “02” – PROJETO DE VENDA RAZÃO
SOCIAL ou NOME:
CNPJ ou CPF:
ENDEREÇO: .. (completo) TELEFONE:

4 - RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, JULGAMENTO
4.1 Até o dia, hora e local estabelecido no preâmbulo deste Edital, serão recebidos os

envelopes nº 01 e 02 com a presença dos interessados.

4.2 Serão abertos inicialmente às 08h00min do dia 20/01/2023 os envelopes nº 01 dos
participantes e os seus conteúdos colocados à disposição para serem examinados e
vistados pelos interessados presentes.

4.3 Ato continuo, o conteúdo dos envelopes serão examinados pelos Membros da Comissão
Permanente de Licitação e Comissão de Julgamento da Agricultura Familiar os quais
habilitarão os participantes que tiverem atendido no item nº 03 e subitens da
CHAMADA PÚBLICA e inabilitarão os que não.

4.4 Os participantes que forem inabilitados e que tiverem intenção de interpor recurso,
deverão manifestar essa intenção na própria sessão pública e registrar na ata a síntese
deste recurso. Os recursos deverão ser protocolizadas na seção de protocolo da
Prefeitura Municipal de Pacajá, em até 02 (dois) dias uteis, após abertura dos envelopes.

4.5 Os recursos serão analisados e julgados no prazo de até 03 (três) dias da petição.

4.6 Não havendo recurso(s) ou feito o julgamento do(s) impetrado(s), serão abertos os
envelopes nº 02 – Projeto de Venda e feita a distribuição do objeto desta CHAMADA
PÚBLICA entre os participantes.

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.

5.2. Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:

I - o grupo de projetos de fornecedores locais (mesmo município) terá prioridade sobre os demais grupos;

II - o grupo de projetos de fornecedores do território rural (Grupo de Projetos de venda inseridos nos

municípios jurisdicionados a Subsecretaria Regional de Educação, Cultura e Esporte) terá prioridade sobre o

do Estado e do País;
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III - o grupo de projetos do Estado terá prioridade sobre o do País;

5.3. 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 agro ecológicos, 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).

IV Caso o projeto selecionado não obtenha as quantidades necessárias de produtos para atender a

dema

nda

da

Unid

ade

Escol

ar,

pode

rá a

mes

ma

Unid

ade

Escol

ar

adqui

rir os demais itens de outros projetos de venda, conforme critérios de seleção. agrária;

VII - Organizações fornecedoras que congregam famílias comprometidas com a produção agroecológica

e/ou orgânica.

5.4. Em caso de empate, onde não há consenso/comum acordo, a dotam-se os critérios a seguir de

acordo com a ordem de prioridade:

I. Organizações fornecedoras que agregam agricultores familiares dos municípios circunvizinhos ao

local de entrega dos produtos;

II. Proposta que contemple a totalidade do item;

III. Maior percentual de mulheres sócias da cooperativa;

IV. Possuir o Selo da Agricultura Familiar – SIPAF;

V. Organizações fornecedoras que reúnam comunidades tradicionais, quilombolas ou indígenas;

VI. Organizações fornecedoras que a ssociam famílias vinculadas a assentamentos da reforma
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6. DAS AMOSTRAS

6.1. O proponente vencedor deverá apresentar ao Departamento de Alimentação Escolar -
Prédio sede da Secretaria Municipal de Educação, no prazo de até 02 (dois) dias úteis,
após ter sido declarada vencedora, as amostras dos produtos a serem entregues, a
amostra desde que classificada será fotografada e permanecerá aos cuidados da
Secretaria Municipal de Educação, e serão usadas como referências para as entregas.

6.2. As amostras serão analisadas e fotografadas pela Comissão Especial de Avaliação, no
mesmo endereço, em 03 até dias após a habilitação e classificação dos interessados,
podendo além dos credenciados, qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento,
desde que não interfiram na realização e resultados dos trabalhos.

6.3. As amostras deverão ser apresentadas acompanhadas dos seguintes dados: Nome do
Proponente, número referente do item à amostra e número da Chamada Pública,
juntamente com uma relação dos produtos.

6.4. Caberá a Comissão Especial de Avaliação de Amostra a apresentar a Comissão
Permanente de Licitação, o relatório de entrega e analises das amostras, em até 02(dois)
dias uteis após o recebimento das mesmas. Da analise das amostras será emitido um
parecer técnico motivado (aprovado ou reprovado, para fins do encaminhamento do
processo para Autoridade Competente proceder ou não pela assinatura do contrato).

6.5. No caso de rejeição de amostra pela Comissão Especial de Avaliação de Amostras, será
solicitado o proponente classificada em 2º lugar a apresentar uma amostra, assim
sucessiva e ordenadamente em caso de nova rejeição.

6.6. O resultado da avaliação será publicado no mural da Prefeitura Municipal de Pacajá.

6.7. Os proponentes que tiverem suas amostras rejeitadas poderão recorrer da decisão da
Comissão Especial de Avaliação de Amostras em até 02(dois) dias uteis após
publicação do relatório de avaliação. Os recursos deverão ser protocolizadas na seção de
protocolo da Prefeitura Municipal de Pacajá.

6.8. O custo das amostras apresentadas ocorrerá por conta do proponente interessado em
participar da CHAMADA PÚBLICA, não cabendo pleito posterior de indenização por
despesas realizadas para poder participar do processo.

6.9. A não apresentação de amostra ou apresentação de amostra em desacordo das
exigências deste Edital implicará na automática desclassificação do item e/ou proposta,
sendo lícito a Administração aplicar as sanções de advertência, multa e/ou suspensão,
prevista neste Edital.

7. DO CONTRATO, ENTREGA, RECEBIMENTO E PAGAMENTO
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7.1. Uma vez declarado “VENCEDOR”, o proponente vendedor deverá assinar o
CONTRATO de fornecimento dos Gêneros Alimentícios (hortifrutigranjeiros),
conforme modelo apresentado no -

ANEXO I (MINUTA DE CONTRATO).

7.2. Os produtos deverão ser entregues semanalmente, conforme planilha de entrega
previamente liberada pelo Departamento de Alimentação Escolar, sendo que o local de
entrega e quantidades dos produtos será determinado pela Secretaria Municipal de
Educação.

7.2.1. O não cumprimento das entregas no dia estabelecido acarretará em sanções aos
contratados, conforme previsto no contrato;

7.2.2. As caixas para entrega dos alimentos deverão estar higienizadas e não poderão ser de
madeiras.

7.2.3. As caixas dos alimentos deverão ter o peso especificado na caixa.

7.3. O recebimento dos gêneros alimentícios será formalizado através de RECIBO DE
ENTREGA (Termo de recebimento).

7.4. O pagamento será feito pela Prefeitura em até 10 (dez) dias úteis após a entrega dos
produtos e a apresentação do Documento Fiscal, devidamente conferido e liberado pelo
setor responsável, mediante credito em conta corrente da Contratada de preferência no
BANCO DO BRASIL, devidamente cadastrada na Secretaria de Finanças, valendo
como recibo o comprovante de deposito, correspondente ao fornecimento efetuado
vedado a antecipação do pagamento para cada faturamento.

8. DAS CONDIÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO, DO PRAZO DE FORNECIMENTO E PREVISÃO DE
QUANTIDADE.

8.1. O objeto da presente Chamada Pública ser a recebido provisoriamente, no ato da
entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com as
especificações deste Edital.

8.1.1. Constatada irregularidade no objeto contratual, na forma na cláusula anterior, a
contratante poderá:

a) Se disser respeito a especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição
ou rescindindo a contratação, em juízo das penalidades cabíveis;

a1) Na hipótese de substituição, a Contratada devera fazê-la em conformidade com a indicação da
Secretaria Municipal de Educação, no prazo máximo de 02 (dois) dias uteis, contados da notificação
por escrito, mantidos o preço inicialmente contratados;
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b) Se disser respeito a diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou
rescindir a contratação sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b1) Na hipótese de complementação, Contratada devera fazê-la em conformidade com a indicação
do Contratante, no prazo Máximo de 02(dois) dias uteis, contados da notificação por escrito,
mantendo o preço inicialmente contratada.

8.2 O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, após verificação do atendimento integral da
quantidade e das especificações contratadas.

8.3 o período para fornecimento será 2º segundo semestre do ano letivo 2021.

8.4 A quantidade dos gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) a serem adquiridos é estimada com
base nos cardápios elaborados pela Nutricionista do Município e executados pelas escolas.

8.5 Pela inexecução parcial ou total será aplicada multa de 5%(cinco por cento) do valor da
obrigação descumprida após regular processo administrativo, sem prejuízo das sanções
aplicadas no art. 87 da Lei nº 8.666/93.

9. DO JULGAMENTO E DOS PREÇOS

9.1 Serão considerados habilitados os proponentes que apresentarem a documentação solicitada
no item 3 e seus subitens, de forma completa, atualizados e válidos na forma da Lei.

9.2 O preço de compra dos gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) terá como referência o
preço médio pesquisado através de orçamentos conforme estipulado no §1º do Art.23 da
Resolução/CD/FNDE nº38/2009 e que serão apresentados pelos proponentes.

9.2.1. Os preços serão fixos durante a vigência contratual.

9.4 Na análise das propostas e na aquisição dos gêneros (hortifrutigranjeiros), serão
priorizadas as propostas dos grupos locais (fornecedor do âmbito local) e as dos grupos formais
conforme §§3º e 4º do Artigo 23 da Resolução FNDE 38/09.

9.5 O limite individual da venda do Agricultor Familiar Rural para a Alimentação Escolar
deverá respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00(vinte mil reais) por DAP por ano civil.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 Informação sobre essa CHAMADA PÚBLICA poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal
de Pacajá, Setor de Licitações e Contratos.

10.2 Não serão considerados documentos apresentados por via postal, e e-mail ou faz-simile.
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10.3 Os documentos deverão ser obrigatoriamente originais ou copias previamente autenticada
por cartório ou pela Comissão Permanente de Licitação.

10.4 A lista dos fornecedores credenciados, e na ordem de classificação, será publicada no mural
interno do paço Municipal, a partir de todo o tramite formal concretizado.

10.5 A contratação será feita logo após publicação da Lista de Classificação e Contratos, sendo
que os VENCEDORES serão convocados para a FORMALIZAÇÃO do Contrato.

10.6 Os casos omissos serão decididos através do parecer da Comissão de Avaliação e
formalizados pela Secretaria Municipal da Educação.

10.7 Será competente o Foro da Comarca de Pacajá, Estado do Pará, para dirimir dúvidas oriundas
deste Edital, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegio que seja.

10.8 Integram ao presente Edital os seguintes anexos:
10.8.1.ANEXO I – MINUTA DO CONTRATO
10.8.2.ANEXO II – MODELO DE PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS
10.8.3.ANEXO III – PLANILHA DE QUANTIDADES E CUSTOS
10.8.4.ANEXO IV – COMPROVANTE DE RETIRADA DO EDITAL
10.8.5.ANEXO V – DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII

DOART. 7º DA CF.
10.8.6. . ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE OS GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS A SEREM ENTREGUES SÃO ORIUNDOS DE PRODUÇÃO
PRÓPRIA.

Pacajá (PA), 29 de dezembro de 2022.

REVELINO LOPES DE SOUSA
PRESIDENTE DA CPL
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ANEXO I-MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº_______

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 7/2022-030-FME
Contrato para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar, objeto
da Chamada Pública nº 7/2022-030-FME

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PACAJÁ/PA, através do FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, órgão integrante da administração direta, inscrita no CNPJ sob o nº
28.533.284/0001-09, sediada na Avenida João Miranda dos Santos, 69, Bairro Novo Horizonte,
Pacajá-PA, CEP: 68.485-000, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado por
seu Secretário Municipal de Educação, o Sr. MARK JONNY SANTOS SILVA, brasileiro, casado,
residente e domiciliado na sede deste município, e de outro lado como

CONTRATADO: _______________________________________, CNPJ sob o nº __________________,
com sede a _____________________________, nº_____,
____________________, Cidade de _______________/, __________, neste ato representada pelo
Sr. ____________________________________________, portador da Cédula de Identidade nº
_________________________, CPF nº ____________/____.

Dessa forma, as partes acima qualificadas doravante denominadas neste ato, respectivamente,
CONTRATANTE E CONTRATADA, fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947/2009 e
nas resoluções FNDE nº 38/2009 e 25/2012, firmam o presente Contrato nos termos da Chamada
Pública nº 7/2022-030-FME, têm entre si, por esta e da melhor forma de direito, tudo de
conformidade com o procedimento do presente Contrato, mediante as cláusulas e condições
seguintes, que reciprocamente outorgam e aceitam:

CLAUSULA PRIMEIRA

E objeto desta contratação a aquisição do gênero alimentícios da Agricultura Familiar para a
Alimentação Escolar, pra os alunos da rede de educação básica publica, verba FN- DE/PNAE, de
acordo com a Chamada Publica nº 7/2022-030-FME, a qual fica fazendo parte integrante do
presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 A CONTRATADA se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar
conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, conforme
listagem anexa a seguir:

1.Nome do
agricultorFamiliar

2.
CPF

3.DAP 4.Produto 5.
Unidade

6.
Quantidade

7.preço/Unidade 8.Valor
total
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2.2 Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda da
Agricultura Familiar, a CONTRATADA receberá o valor total estimado de R$ _______________
(_________________________), conforme listagem dos itens acima.

CLÁUSULA TERCEIRA
3.1 O limite individual de venda de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do
empreendedor rural não ultrapassará a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil,
referente à sua produção.

CLÁUSULA QUARTA
4.1 A CONTRATADA ou as entidades articuladoras deverão informar ao Ministério do
Desenvolvimento Agrário-MDA os valores individuais de venda dos participantes, em no máximo
30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.

CLÁUSULA QUINTA
5.1 Os produtos deverão ser entregues semanalmente, conforme planilha de entrega previamente
liberada pelo Departamento de Alimentação Escolar, sendo que o local de entrega e quantidades dos
produtos será determinado a critério da Secretaria Municipal de Educação.
5.1.1. O não cumprimento das entregas no dia estabelecido acarretara em sanções ao contrato, conforme
previsto no contrato;
5.1.2. As caixas para entrega dos alimentos deverão estar higienizadas e não poderão ser de madeira.
5.1.3. As caixas dos alimentos deverão ter o peso especificado na caixa.
5.2. O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se-a mediante apresentação do Termo de
Recebimento e as notas fiscais de venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de
entrega.
5.2.1. Constatada irregularidades na entrega, a Contratante poderá:
a) se disser respeito a especificação, rejeita-lo no todo em partes, determinando sua substituição ou
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; a1) na hipótese de substituição. A
Contratada devera faze-la em conformidade com a indicação da Secretaria Municipal de Educação, no
prazo máximo de 02(dois dias) uteis, contados na notificação por escrito, mantidos o preço inicialmente
contratado;
b) se disser respeito a diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou
rescindir a contratação. Sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b1) na hipótese de complementação, a contratada devera fazê-la em conformidade com a indicação
do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois dias) uteis, contados da notificação por escrito,
mantendo o preço inicialmente contratado.

CLÁUSULA SEXTA
6.1. No valor mencionado na clausula segunda estão inclusas as despesa com frete, recursos
humanos e materiais, assim como os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e
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previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes
do presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA
7.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão Secretaria Municipal de Educação – SEMED

Unidade Orçamentária 0407.123060231.2.042 Manutenção do PNAE

0407.123610231.2.045 Manutenção da Secretaria de Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

CLÁUSULA OITAVA
8.1 O pagamento será feito pela Prefeitura em até 10 (dez) dias úteis após a entrega dos produtos e a
apresentação do Documento Fiscal, devidamente conferido e liberado pelo setor responsável,
mediante crédito em conta corrente na Secretária de Finanças, valendo como recibo o comprovante
de depósito, correspondente ao fornecimento efetuado vedado a antecipação do pagamento para
cada faturamento.
8.2 Não será efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA NONA
9.1. E de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA o ressarcimento de danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes sem culpa ou dolo na execução do contrato, não
excluindo ou reduzido esta responsabilidade a fiscalização.

CLÁUSULA DÉCIMA
10.1 A CONTRATANTE poderá:
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público,

respeitando os direitos da CONTRATADA;
b) rescindir unilateralmente o contrato nos casos de infração contratual ou inaptidão da
CONTRATADA;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
10.2. Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa da CONTRATADA,
deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro garantindo-lhe o aumento de remuneração
respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.

CLÁUSULAS DÉCIMA PRIMEIRA
11.1 Pela inexecução parcial ou total será aplicada multa de 5% (cinco por cento) do valor da
obrigação descumprida após regular processo administrativo, sem prejuízo das sanções aplicadas no
art.87 da lei nº 8.666/93.
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11.1.1. A multa pela inexecução parcial ou total será aplicada após regular processo administrativo
poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou, quando
for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
12.1 a fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação, do Conselho de
Alimentação Escolar-CAE e outras entidades designadas pelo FNDE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
13.1 O presente contrato rege-se pela Chamada Pública nº 7/2022-030-FME, pelas Resoluções
FNDE nº 38/2009, 25/2012 e pela Lei nº 11.947/2009 e o dispositivo que a regulamente, e a Lei
Federal 8.666/93 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
14.1 Este contrato poderá ser aditado a qualquer tempo mediante acordo formal entre as partes,
resguardadas as suas condições essenciais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
15.1 Este contrato 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) qualquer dos motivos previstos em Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
16.1 O presente contrato vigorará pelo 2º semestre do ano letivo de 2023.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

17.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Pacajá para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato,
com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor
e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Pacajá, ______ de _________________de 2022

MARK JONNY SANTOS SILVA
Secretária Municipal de Educação

REPRESENTANTE:
CONTRATADA
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TESTEMUNHAS:
1)_______________________________ 2)_____________________________
Nome/RG nº nome/RG nº
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ANEXO II – Modelo de Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar

Programa Nacional de Alimentação Escolar

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Identificação da proposta de atendimento ao edital/chamada pública nº-----------
I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
A – Grupo Formal
Nome do Proponente

3. Endereço 4. Município

6. Nome do representante
legal

7.CPF

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

B – Grupo Informal
Nome do Proponente (NÃO PREENCHER)

3. Endereço (NÃO PREENCHER) 4. Município

6. Nome da Entidade Articuladora 7.CPF (NÃO PREENCHER)
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C – Fornecedores participantes (Grupo Formal e Informal)
1. Nome 2. CPF 3. DAP 4. Nº. da Agência

II – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
Nome da Entidade
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. CNPJ

4. Endereço

6. Nome do representante e e-mail
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
III – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS

1. Nome do Agricultor
Familiar

2. Produto 3.Unidade 4.Quantidade 5.Preço/Unidade

1. Nome do Agricultor
Familiar

2. Produto 3.Unidade 4.Quantidade 5.Preço/Unidade

1. Nome do Agricultor
Familiar

2. Produto 3.Unidade 4.Quantidade 5.Preço/Unidade



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Pacajá

´´Trabalho e Respeito Com o Nosso Povo ´´
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED

Avenida João Miranda dos Santos, 69, Bairro Novo Horizonte, Pacajá-PA, CEP:
68.485-000

E-mail: semedlicitacao2021@gmail.com


	ANEXO I-MINUTA DO CONTRATO CONTRATO Nº_______ 
	EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 7/2022-030-FME 
	CLAUSULA PRIMEIRA 
	CLÁUSULA SEGUNDA  
	CLÁUSULA TERCEIRA  
	CLÁUSULA QUARTA 
	CLÁUSULA QUINTA  
	CLÁUSULA SEXTA 
	CLÁUSULA SÉTIMA 
	CLÁUSULA OITAVA 
	CLÁUSULA NONA 
	CLÁUSULA DÉCIMA 
	CLÁUSULAS DÉCIMA PRIMEIRA 
	CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
	CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  
	CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
	CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  
	CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA  

	MARK JONNY SANTOS SILVA  


		2022-12-29T11:10:23-0300
	REVELINO LOPES DE SOUSA:83449418220




