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Chamamento Publico  nº 01/2017  Inexigibilidade nº 007/2017   

Processo Administrativo nº 2017_067. 

   
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01, DE 31 de janeiro de 2017 

 

 

“Convoca as pessoas físicas (pequenos produtores/agricultores 

rurais) e jurídica ,  para o atendimento da alimentação escolar aos 

alunos da educação básica do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar - PNAE.” , deste município 

 

 

O MUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista o disposto na Resolução/CD/FNDE nº 26/2013 de 17 de junho 

de 2013 e nas demais leis que regem a espécie, e em cumprimento às normas estabelecidas pelo 

Tribunal de Conta dos Municípios – TCM/BA, bem como as normas contidas neste Edital, TORNA 

PÚBLICO, que a partir do dia 31 de janeiro a 20 de fevereiro de 2017 das 08:00 as 17:00  hs no 

prédio sede da Prefeitura Municipal de São Desiderio /BA realizara o Chamamento Publico 

destinado as pessoas físicas (pequenos produtores/agricultores rurais), que ficam convocados para 

fins de entrega de documentação e avaliação da melhor proposta para o atendimento da alimentação 

escolar aos alunos da educação básica no Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, a 

aquisição de gêneros alimentícios , da Agricultura Familiar / e Pequenos Produtores Rurais, na 

confecção de alimentos da merenda escolar deste município, nos termos seguintes: 

 

Art. 1º. Ficam convocadas as pessoas físicas (pequenos produtores/agricultores rurais) e 

jurídica  , para fins de entrega de documentação e avaliação da melhor proposta para o atendimento 

da alimentação escolar aos alunos da educação básica no Programa Nacional de Alimentação 

Escolar – PNAE, nos termos da Resolução/CD/FNDE nº 26/2013 de 17 de junho de 2013 e nas 

demais leis que regem a espécie como também na a aquisição de gêneros alimentícios , da 

Agricultura Familiar / e Pequenos Produtores Rurais, deste município. 

 

Envelope nº 001 – Habilitação Para Grupo Formal.  

 - Grupo Formal devera apesentar no envelope nº 01 os documentos relacionados , sob 

pena de inabilitação: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ 

b) Copia da declaração de Aptidão  ao PRONAF – DAP Jurídica para associações e 

cooperativas; 

c) Copia das Certidões  Negativas junto ao INSS,FGTS, Receita Federal e Divida 

Ativada União  e Tribunal Superior do Trabalho TST – (CNDT)  

d) Copia  do Estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade, registrado na Junta 

Comercial , no caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas , no caso de associações , em se tratando de empreendimentos familiar , 

deverá ser apresentada cópia  do Contato social , registrado em Cartório de Registo 

Civil de Registro Civil de Pessoas Jurídicas.  

e) Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial , quando for o caso. 

 

Envelope nº 001 – Habilitação do Grupo informal. 
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 - O Grupo Informal devera apresentar no envelope nº 001 os documentos abaixo 

relacionados , sob pena de inabilitação: 

 

a) Copia  de inscrição no Cadastro de Pessoa Física ( CPF); 

b) Copia  da DAP principal ( declaração de Aptidão ao Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar participante; 

c) Prova  de atendimento  de requisitos previstos em lei especial , quando for o 

caso. 

Envelope nº 002 – Projeto de Venda. 

a) No envelope nº 002  sengue a entrega do Projeto de Venda conforme anexo V da 

Resolução  /CD/FNDE nº 26/2013 de 17 de junho de 2013. 

 

Art. 2º. Será objeto da contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação 

básica pública, verba FNDE/PNAE, deste município , descritos nos itens enumerados no art. 4 deste 

edital. 

 

Art. 3º. O pequeno produtor/agricultor rural que melhor se adequar às exigências da 

Resolução/CD/FNDE nº 26/2013 de 17 de junho de 2013, apresentando a melhor proposta, se 

comprometerá a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar a esta Secretaria Municipal de 

Educação conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 

parte integrante do Contrato de Aquisição de Gêneros Alimentícios sem Licitação da Agricultura 

Familiar. 

 

Art. 4º. O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do 

Empreendedor Familiar Rural, Resolução /CD/FNDE nº 26/2013 de 17 de junho de 2013 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. 
    

Descrição dos Produtos 

Item Qtde(s) 

Unid. 

  
Valor 

local 
Valor reg Valor Valor 

(ns) Estimada(s) Especificação detalhada dos Gêneros Alimentícios 
Mínimo 

Und/Kg/Dz 

(R$) 

Máximo 

Und/Kg/Dz 

(R$) 

Pelo Minimo Pelo Maximo 

1 30 SC Feijão de Corda - Embalado em embalagens saco 50 kg      280,00       480,00  8.400,00 14.400,00 

2 140 SC 

Farinha de Mandioca - Extraída da mandioca em boas 
condições, livre de materiais terroso, de detritos animais 
e vegetais, em condições corretas de torrificação. 
Embalada em sacos 50 kg    

     250,00       300,00  35.000,00 42.000,00 

3 80 SC 

Tapioca - extraída da massa da mandioca ralada e 
escorrida, seca, não apresentando partículas terrosas, 
pedaços de casca ou detritos animais. Embalado em saco 
50 kg.   

     250,00       300,00  20.000,00 24.000,00 

4 16760 kg 

Mandioca - Raízes em tamanho adequado, sem cortes ou 
raízes quebradas, com resíduos de terra fresca, retirada 
próximo ao momento de entrega 

         3,67           4,00  61.509,20 67.040,00 
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5 9570 Unid. 
Alface - Fresca, folhas verdes, inexistência de folhas 
murchas e sem excesso de folhas estragadas 

         2,20           2,00  21.054,00 19.140,00 

6 5100 Unid. 

Cheiro Verde - Molho de cebolinha com coentro/salsa, 
tamanho adequado para comercialização,  em perfeito 
estado para consumo, sem excesso de terras 

         1,50           2,50  7.650,00 12.750,00 

7 6650 Kg 

Tomate - De primeira qualidade, frescos, não estar 
amassado ou apresentando feridas, manchas na casca, 
ou qualquer alteração que afete sua aparência. Não 
conter terra, insetos ou corpos estranhos aderidos na 
casca. Com ausência de umidade e bolor. O transporte 
deve ocorrer em caixa de plástico limpa, protegida, em 
bom estado de conservação. 

         3,00           3,40  19.950,00 22.610,00 

8 1600 KG 

Abobrinha Verde - Com ausência de rachaduras ou cortes 
na casca. Sem ressecamento ou queimaduras. Livres de 
umidade externa, terra, parasitas e resíduos de 
fertilizantes. 

         2,00           2,99  3.200,00 4.784,00 

9 7000 KG 

Banana prata/nanica - De primeira qualidade 
apresentando grau de maturação que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas. Com ausência de rachaduras ou 
cortes na casca. Livres de umidade externa, terra, 
parasitas e resíduos de fertilizantes. O transporte deve 
ocorrer em caixa de plástico limpa, protegida, em bom 
estado de conservação. 

         3,49           7,00  24.430,00 49.000,00 

10 12000 Kg 

Melancia - De primeira qualidade apresentando grau de 
maturação próprio para o consumo. Com ausência de 
rachaduras, cortes na casca ou qualquer alteração que 
afete sua aparência. Livres de umidade externa, terra, 
parasitas e resíduos de fertilizantes. O transporte deve 
ocorrer em caixa de plástico limpa, protegida, em bom 
estado de conservação. 

         3,50           5,00  42.000,00 60.000,00 

11 7380 Maço 

Couve - Entrega em molho de  folhas inteiras, verdes, 
sem aparência murcha, sem excesso de sujidades, 
entrega organizada  em caixas plásticas 

         1,50           2,50  11.070,00 18.450,00 

12 2000 Kg 

Pepino -  frutos adequado para consumo, grau de 
maturação adequado, não estando maduro, não 
apresentar aspectos de decomposição 

         3,00           3,50  6.000,00 7.000,00 

13 2750 Kg 

Pimentão - frutos de tamanho grande, firme, sem 
apresentar aparência murcha e danificados, entregas 
acondicionadas em caixa plásticas próprias para hortifrúti 

         4,50           5,00  12.375,00 13.750,00 

14 1400 Kg 
Beterraba- tamanho arredondado, parte externa intacta, 
não apresentando deterioração. 

         2,45           3,60  3.430,00 5.040,00 

15 1400 Kg 

Cenoura - Fresca, com ausência de rachaduras ou cortes 
na casca. Livres de umidade externa, terra, parasitas e 
resíduos de fertilizantes. O transporte deve ocorrer em 
caixa de plástico limpa, protegida, em bom estado de 
conservação. 

         3,00           3,50  4.200,00 4.900,00 

16 3500 kg 

REPOLHO:  De primeira qualidade, ausencia de 
rachaduras ou corte na casca. Livre de unidade externa, 
terras parasitas e resíduos de fertilizantes. O transporte 
deve ocorrer em caixa de plástico, limpa protegida em 
bom estado de conservação.   

         2,73    9.555,00  3,00 10.500,00 

17 1000 Kg 

Alho - Coloração branca ou roxa. Cabeça redonda firme, 
cheia sem brotado ou chocho. Parte exterior intacta sem 
presença de deterioração, perfuração de pragas, dano 
mecânico ou manchas. Dentes firmes, graúdos e unidos 
sem polpa exposta. Deve estar fresco isento de 
substancias terrosas ou corpos estranhos aderidos a 
superfície externa e no ponto de consumo. 

       22,00         30,00  22.000,00 30.000,00 
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18 43800 und 
Beiju: Preparado de tapioca desidratada, livre de detritos 
animais vegetais, materiais terrosos 

         2,00           2,50  87.600,00 109.500,00 

Total  geral da Pesquisa de Mercado 389.871,20 514.864,00 

 

4.1 - O objeto da presente Chamada Publica  e a aquisição  de gêneros alimentícios  da 

Agricultura Familiar e do Empreendedor  Familiar  Rural, para o atendimento  ao Programa Nacional de 

Alimentação Escolar /PNAE . conforme  especificações  dos Gêneros Alimentícios acima.  

 

4. 2 – Das amostras  dos produtos . 

    4.2.1 -  as amostras  dos produtos  deverão ser entregues  na Secretaria Municipal de 

Educação /Secretaria Municipal de Agricultura  para avaliação e seleção  dos produtos  a ser adquiridos,  

as quais  deverão ser submetidos a teste de necessários e mediante, após à faze de habilitação.  

 

Art. 5º. OS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar 

ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais de venda dos participantes do 

Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios, consoante ao Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 

Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo 30 dias após a assinatura do contrato, 

por meio de ferramenta disponibilizada pelo  MDA.  

 

Art. 6º. O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da 

Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do fornecimento até o 

término da quantidade adquirida ou até a data descrita no contrato de aquisição de gêneros alimentícios 

sem licitação da agricultura familiar para a alimentação escolar, deste município. 

 

I – A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com 

a chamada pública descrita no contrato de aquisição de gêneros alimentícios sem licitação da agricultura 

familiar para a alimentação escolar, deste município. 

 

II – O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de 

Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, 

consoante o anexo do contrato de aquisição de gêneros alimentícios sem licitação da agricultura familiar 

para a alimentação escolar, deste município. 

 

Art. 7º. No valor mencionado no artigo 5º estão incluídas as despesas com frete, recursos 

humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e 

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

presente contrato. 

 

Art. 8º. As despesas decorrentes do contrato de aquisição de gêneros alimentícios sem 

licitação da agricultura familiar , deste município, correrão à conta das seguintes dotações 

orçamentárias: 

02.07.000 – Secretaria Municipal de Educação 

2.031 – Apoio as Atividades Educacionais 

2.034 – Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental –REC –Próprios  

2.036 – Desenvolvimento. das Ações Prog. Nac. de Alimentação Escolar – Ensino Fundamental 

2.037 – Atendimento ao  Prog. Nac. de Alimentação Escolar – Pré Escola 

2.038– Atendimento ao Prog. Nac. de Alimentação Escolar -EJA 
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2.039 – Atendimento ao Prog. Nacional de Alimentação Escolar do Ensino Médio  

2.040 – Atendimento ao Prog. Nacional de Alimentação Escolar – Creche 

2.041 – Atendimento ao Prog. Nacional de Alimentação Escolar –Mais Educação 

2.042 – Atendimento ao Prog. Nacional de Alimentação Escolar –AEE 

Elemento de Despesa -3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo 

Sub-elementos - 3.3.9.0.30.11 – Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar , 

0115 –Transferência Rec. Fundo Nac. Educação - FNDE, prevista na Lei Orçamentária para o exercício 

de 2017. 

 

Art. 9º.  A Prefeitura Municipal de São Desidério, após receber os documentos descritos no 

art. 6º, inciso II, e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento 

no valor correspondente às entregas do mês anterior. 

 

Não será efetuado qualquer pagamento ao pequeno produtor/agricultor rural enquanto 

houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual. 

 

Art. 10º. A CONTRATANTE, Prefeitura Municipal de São Desiderio /BA ,  que não seguir 

a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATADO FORNACEDOR, representado 

pelo PEQUENO PRODUTOR/AGRICULTOR RURAL, deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1% 

ao dia, sobre o valor da parcela vencida. Ressalvados os casos quando não efetivados os repasses 

mensais de recursos do FNDE em tempo hábil. 

 

Art. 11. Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-á conforme o § 1º, do 

art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas. 

 

Art. 12. O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco)  anos,  

cópias  das  Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do Projeto de Venda de 

Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para alimentação escolar , deste município, estando à 

disposição para comprovação. 

 

Art. 13. A CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos das 

Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de 

contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar , para 

Alimentação Escolar, deste município, e os documentos anexos, estando à disposição para 

comprovação. 

 

Art. 14. É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o 

ressarcimento de danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 

na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização. 

 

Art. 15. A CONTRATANTE em razão da supremacia dos interesses públicos sobre os 

interesses particulares poderá: 

 

a. Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse 

público, respeitando os direitos do CONTRATADO; 

b. Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do 

CONTRATADO; 
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c. Fiscalizar a execução do contrato; 

d. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 

Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do contratado, 

deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva 

ou a indenização por despesas já realizadas. 

 

Art. 16. A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos 

pagamentos eventualmente devidos pelo contratante ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 

Art. 17. A fiscalização do Contrato de Aquisição de Gêneros Alimentícios sem Licitação da 

Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar deste município , ficará a cargo das Secretaria 

Municipal de Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras 

Entidades designadas pelo FNDE. 

Art. 18. O Contrato de Aquisição de Gêneros Alimentícios sem Licitação da Agricultura 

Familiar reger-se-á pela Chamada Pública descrita no mesmo, pela Resolução /CD/FNDE nº 26/2013 

de 17 de junho de 2013 e pela Lei nº 11.947/2009 e o dispositivo que a regulamente, em todos os seus 

termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso. 

 

Art. 19. O Contrato de Aquisição de Gêneros Alimentícios sem Licitação da Agricultura 

Familiar poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardas as 

suas condições essenciais. 

 

Art. 20. As comunicações com origem no Contrato de Aquisição de Gêneros Alimentícios 

sem Licitação da Agricultura Familiar deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente 

terá validade se enviada mediante registro de recebimento, por fax, transmitido pelas partes. 

 

Art. 21. O Contrato de Aquisição de Gêneros Alimentícios sem Licitação da Agricultura 

Familiar, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante o art. 20, 

poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou 

extrajudicial, nos seguintes casos: 

 

a. Por acordo entre as partes; 

b. Pela inobservância de qualquer de suas condições; 

c. Quaisquer dos motivos previstos em lei. 

 

Art. 22. O Contrato de Aquisição de Gêneros Alimentícios sem Licitação da Agricultura 

Familiar vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até a data prevista 

neste mesmo contrato. 

 

Art. 23. Será competente o Foro da Comarca de São Desidério para dirimir qualquer 

controvérsia que se originar do Contrato de Aquisição de Gêneros Alimentícios sem Licitação da 

Agricultura Familiar. 

 

São Desiderio /BA , 19 de janeiro de 2017. 

 

Joabe Pereira de Almeida  

Secretario Municipal de Educação   
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CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÃO DA AGRICULTURA 

FAMILIAR  

 

CONTRATO N.º ______N/2017PL 

Processo Administrativo nº 2017_067 

 

O Município de São Desidério, Estado da Bahia pessoa jurídica de direito público, com sede à Praça 

Emerson Barbosa, N.º 01, inscrita no CNPJ sob n.º 13.655.436/0001-60, representada neste ato pelo Prefeito 

Municipal, o Sr. ..............................................., residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado 

CONTRATANTE, e por outro lado  o \                 a física , com residência e       // Zona Rural de São 

Desiderio /BA .CEP 47.820.000, inscrita no RG sob o nº___________________SSP/____, e CPF 

nº_________________, doravante denominada CONTRATADA, fundamentados nas disposições Lei n° 

11.947/2009, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 001/2017, resolvem celebrar o presente 

contrato mediante as cláusulas que seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

 

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

para alunos da rede Municipal de Ensino verba FNDE , na alimentação escolar , deste município  , no ano de 

2017, de acordo com o Chamamento Público n.º 001/2017, 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 no Projeto de Venda, parte integrante deste instrumento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: 

 

Os CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar ao 

Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais de venda dos participantes do Projeto 

de Venda de Gêneros Alimentícios, consoante ao Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura 

Familiar para alimentação escolar , deste município , em no máximo 30 dias após a assinatura do contrato, 

por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA. 

 

CLÁUSULA QUARTA: 

 

O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da Ordem de Compra, 

expedida pelo Setor de Compras e Licitações, sendo o prazo do fornecimento até o término da quantidade 

adquirida ou até o mês de dezembro de 2017. 

 

a) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com o chamamento 

público n.º 001/2017. 
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b) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e as Notas 

Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante o anexo deste 

Contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA: 

 

Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros 

Alimentícios da Agricultura Familiar, o GRUPO FORMAL/CONTRATADO receberá o valor total de R$ 

_________ (____), conforme a listagem abaixo: 

 

Identificação do Grupo Formal/Informal 

Nome do Fornecedor: Nº DAP: SDW ______________________    

 

CLÁUSULA SEXTA: 

 

No valor mencionado na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, 

assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras 

despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: 

 

As despesas decorrentes deste certame correrão por conta do orçamento de 2016, nas seguintes 

dotações orçamentárias: 

 

2.031 – Apoio as Atividades Educacionais 

2.034 – Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental –REC –Próprios  

2.036 – Desenvolvimento. das Ações Prog. Nac. de Alimentação Escolar – Ensino Fundamental 

2.037 – Atendimento ao  Prog. Nac. de Alimentação Escolar – Pré Escola 

2.038– Atendimento ao Prog. Nac. de Alimentação Escolar -EJA 

2.039 – Atendimento ao Prog. Nacional de Alimentação Escolar do Ensino Médio  

2.040 – Atendimento ao Prog. Nacional de Alimentação Escolar – Creche 

2.041 – Atendimento ao Prog. Nacional de Alimentação Escolar –Mais Educação 

2.042 – Atendimento ao Prog. Nacional de Alimentação Escolar –AEE 

Elemento de Despesa -3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo 

Sub-elementos - 3.3.9.0.30.11 – Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar , 

0115 –Transferência Rec. Fundo Nac. Educação - FNDE, prevista na Lei Orçamentária para o exercício de 

2017. 

 

CLÁUSULA OITAVA: 

 

O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea “b”, e após a 

tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às 

entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver 

pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA NONA: 
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Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n° 

11.947/2009 e demais legislações relacionadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: 

 

O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos, cópias das Notas Fiscais 

de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros alimentícios da 

Agricultura Familiar para alimentação escolar , deste município , estando à disposição para comprovação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 

 

O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos as 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 , deste 

município  e documentos anexos, estando à disposição para comprovação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 

 

É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO/FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 

ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 

 

O CONTRATANTE em razão da supremacia dos interesses públicos sobre os interesses particulares poderá: 

a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, 

respeitando os direitos do CONTRATADO;  

b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO; 

c) fiscalizar a execução do contrato; 

d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 

Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO, deve 

respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou 

a indenização por despesas já realizadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 

 

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 QUINTA: 

 

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do Departamento de Nutrição Escolar da Secretaria 

Municipal de Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e outras 

Entidades designadas pelo FNDE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 

 

O presente contrato rege-se, ainda, pelo Chamamento Público n.º 001/2017, pela Resolução CD/FNDE nº 

26/2013 de 17 de junho de 2013 e pela Lei n° 11.947/2009 e o dispositivo que a regulamente, em todos os 

seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: 

 

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as 

suas condições essenciais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: 

Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, poderá ser rescindido, de 

pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes 

casos: 

a) por acordo entre as partes; 

b) pela inobservância de qualquer de suas condições; 

c) quaisquer dos motivos previstos em lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: 

 

O presente contrato vigorará até  de 31 de dezembro de 2017 a contar da assinatura do contrato, podendo ser 

prorrogado por igual período, considerando os produtos/itens disponíveis para o período de safra. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: 

 

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar 

Rural, neste ato denominados CONTRATADOS, será de até R$ 20.000,00 ( vinte mil reais) por DAP ao ano 

civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: 

 

Para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato de fornecimento, é competente, por força de lei, o 

Foro da Comarca de São Desidério - BA, e por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente 

instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.  

 

São Desidério – BA, _____de _______ de 2017. 

 

Jose Carlos de Carvalho 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1. ________________________________________ 

 

2. ________________________________________ 
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ANEXO 

 

 

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 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 n° 11.947/2009 e da Resolução 

CD/FNAE e demais documentos normativos, no que couber. 

 

Local, _____/_____/______ 

 

__________________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

ANEXO 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR 

- PRODUÇÃO PRÓPRIA GRUPOS FORMAIS 

 

 

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA (CHAMADA PÚBLICA Nº ________) 

 

Eu, _________________________________________ representante da Cooperativa/Associação) 

____________________________________________________________________, com CNPJ 

nº ___________________________ e DAP Jurídica nº ___________________________ 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 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR 

- PRODUÇÃO PRÓPRIA PARA GRUPOS INFORMAIS OU 

FORNECEDORES INDIVIDUAIS 

 

 

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA (CHAMADA PÚBLICA Nº _______) 

 

Eu, __________________________________________________________________________, CPF 

n°_________________________ e DAP física nº __________________________, 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 

 




