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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2017  

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
 
 
Chamada Pública nº 02/2017, para Aquisição de Gêneros Alimentícios diretamente 
da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do ART. 14 
da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26 de 17 junho de 2013  
 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS, pessoa jurídica de direito público, 
com sede a Rua Coronel Ponciano, 1700, Parque dos Jequitibas, Dourados-MS, inscrita 
no CNPJ sob o nº. 03.155.926/0001-44, representada neste ato pela Secretária 
Municipal de Educação Sra. Denize Portolann de Moura Martins, no uso de suas 
prerrogativas e, considerando a Resolução nº 26 de 17 de junho de 2013 – FNDE, 
através da Secretaria Municipal De Educação de Dourados com sede na Rua 
Coronel Ponciano, s/n Parque dos Jequitibas – Dourados-MS, vem, por meio deste, 
realizar o Chamamento Público para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atender os alunos da Rede Municipal 
de Ensino, pelo período de 06 (seis) meses.  
 
Paragrafo único – Os interessados em credenciar-se para habilitação e projeto de 
venda, deverão apresentar a documentação exigida até as 08:30 (oito horas e trinta 
minutos), do dia 18/07/2017 (Dezoito de julho do ano de dois mil e dezessete), 
sendo que, a abertura dos envelopes, conferência da documentação e o procedimento 
de julgamento final ocorrerão na mesma data iniciar-se-ão às 09h (nove horas), 30 
(trinta) minutos depois de encerrado o prazo de entrega estabelecido. 
 
 
1. OBJETO 
 
O objeto do presente é a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE, pelo período de 06 (seis) meses conforme 
especificações dos gêneros alimentícios abaixo: – Termo de Referência deste 
Chamamento Público. 
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2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
13.00 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED  
33.90.30.00 – Material de consumo 
12.306.104 –Programa de Aprimoramento e Oferta de ensino de qualidade 
2063- Natureza da despesa – Programa de Alimentação Escolar 
11.5051 – Recurso Federal 
 
 
3. DA ENTREGA DO ENVELOPE E HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR 
 
 
3.1 O envelope contendo a documentação referente à habilitação do credenciante 
deverá ser apresentado lacrado e rubricado no fecho e, de preferencia, opacos, tendo no 
seu frontispício o seguinte dizeres: 
 

ENVELOPE – “DOCUMENTAÇÃO” 
À 
COMISSÃO ESPECIAL DA CHAMADA PÚBLICA 
CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2017/SEMED 
DATA DE ABERTURA:____/___/2017 
HORÁRIO: ___HORAS 
(Nome completo do Licitante) 

 
3.2 O envelope de “DOCUMENTAÇÃO” dos interessados em credenciar-se deverá ser 
entregue à Comissão da Chamada Pública no seguinte local: Prefeitura Municipal de 
Dourados Sito à Rua Coronel Ponciano nº 1.700, Parque dos Jequetibás Departamento 
de Licitação - Bloco “F” 
 
3.3 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do credenciamento na data marcada, a sessão sera automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente 
fixado, desde que não haja comunicação do Município de Dourados em contrário. 
 
3.4 O interessado poderá se fazer representar na sessão, diretamente ou indiretamente, 
apresentando comprovação dos poderes de representação, por meio de instrumentos 
públicos ou particulares, devidamento autenticados. 
 
3.5 Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua produção 
agrícola na forma de Fornecedores Individuais, Grupos Informais e Grupos Formais, de 
acordo com Art.27 da Resolução FNDE  nº 26 de 17 junho de 2013. 
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3.6 ENVELOPE Nº. 001 – HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL (não 
organizado em grupo). 
 
O Forcedor Individual deverá apresentar no envelope nº 01 os documentos abaixo 
relacionados, sob  pena de inabilitação: 
 
I – Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Física – CPF; 
 
II – O extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 
60 dias; 
 
III – O Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou 
Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricultores 
participante; 
 
IV – A prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso;  
 
V – Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de 
produção própria, relacionada no projeto de venda. 
 
3.7. ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL 
 
O Grupo Informal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo 
relacionados, sob  pena de inabilitação: 
 
I – Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Física – CPF; 
 
II – O extrato da DAP Física de cada agricultor familiar, emitido nos últimos 60 dias; 
 
III – O Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou 
Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura de todos os 
agricultores participantes; 
 
IV – A prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso;  
 
V – A declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pela 
os agricultores familiares relacionados no projeto de venda. 
 
3.8. ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO   DO   GRUPO   FORMAL 
 
O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo 
relacionados, sob pena de inabilitação: 
 
I – A prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
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II – O extrato da DAPJurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 
dias; 
 
III – A prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 
 
IV – As cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no 
órgão competente; 
 
V – O Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para 
Alimentação Escolar; 
 
VI – A declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos 
pelos associados/cooperados; 
 
VII – A declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do 
atendimento do limite individual de venda de seus cooperados/associados; 
 
VIII – A prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o 
caso. 
 
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 Anexo II (modelo da Resolução FNDE nº FNDE  nº 26 
de 17 junho de 2013) 
 
4.2. A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão 
pública, registrada em ata, e o resultdo da seleção será publicada no Diário Oficial de 
Dourados. 
 
4.3. O(s) projeto(s) de venda a ser (em) contratado (s) será (ao) selecionado (s) 
conforme critérios estabelecidos pelo art. 25  da Resolução. 
 
4.4. 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. 
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5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS 
 
 
5.1. Para seleção, os projetos de vendas 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 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. 
 
5.3. Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para 
seleção: 
 
I – Os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as 
comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre estes; 
 
II – Os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou 
agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003; 
 
III – Os Grupos formais (organizações produtivas detentoras de Declaração de Aptidão 
ao PRONAF – DAP Jurídica) sobre os Grupos Informais (agricultores familiares, 
detentores de Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Física, organizados em 
grupos) e estes sobre os Fornecedores Individuais (detentores da 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 
e 5.2  
 
5.4. No caso de empate entre os grupos formais, terão prioridade organizações com 
maior porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no 
seu quadro de sócios, conforme DAP Jurídica. 
 
5.5. Em caso de persistir o empate, será realizado sorteio ou, em havendo consenso 
entre as partes, poderá optar-se pela divisão no fornecimento dos produtos a serem 
adquiridos entre as organizações finalistas. 
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6. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS 
 
 
A entrega dos gêneros alimentícios deverá respeitar o cronograma abaixo: 
 

Código Gêneros Alimentícios Qtid. Total 

 
 
 
 
 
        
13968 

ABOBRINHA (VERDE) - De primeira qualidade, tamanho médio, 
perfeito estado de desenvolvimento do aroma, tenra, cor e sabor 
próprios da variedade e espécie e grau de evolução e tamanho tal 
que lhe permita suportar a manipulação, turgescentes, intactas, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas 
aderentes à superfície externa. É indispensáv el uniformidade na 
coloração, tamanho e conformação. Acondicionadas em 
embalagem transparente e resistente, com etiqueta de pesagem e 
prazo de validade semanal. A embalagem secundária deve ser em 
monoblocos plásticos e limpos. 

 
Kg 

 
 
 
 
8.250 

16493 

ABÓBORA CABOTIÃN - de primeira qualidade, tamanho médio, 
perfeito estado e desenvolvimento do aroma, tenra, cor e sabor 
próprios da variedade e espécie e grau de evolução e tamanho tal 
que lhe permita suportar a manipulação, turgescentes, intactas, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas 
aderentes à superfície externa. Acondicionadas em embalagem 
transparente e resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de 
validade semanal. A embalagem secundária deve ser em 
monoblocos plásticos e limpos. 

KG 

7.293 

 
48.162 

AGRIÃO - De primeira qualidade ter coloração verde, ser tenros, 
fresco, estar sem ataques de pragas e doenças e não apresentar-
se com folhas amareladas e danos mecânicos. Deverá apresentar 
grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Acondicionadas em embalagem 
transparente e resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de 
validade semanal. A embalagem secundária deve ser em 
monoblocos plásticos e limpos. Peso aproximado de 400g 

MAÇO 

 
 
 
 
 
312 

48150 

ALFACE - Tipo crespa, especial, com ou sem cabeça, frescas, em 
pé bem desenvolvido pesando aproximadamente 350g, firmes e 
bem desenvolvidas, apresentando grau de evolução completo do 
tamanho, aroma e cor próprias da espécie e variedade, livres de 
ferimentos ou defeitos, não estando danificadas por qualquer lesão 
de origem física ou mecânica que afete a sua aparência, com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas. É indispensável 
uniformidade na coloração, tamanho e conformação. 
Acondicionadas em embalagem transparente e resistente, com 
etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal. A embalagem 
secundária deve ser em monoblocos plásticos e limpos. 

KG. 

 
 
 
 
 
18.159 

48.166 ALMEIRÃO - Primeira qualidade, bem desenvolvida, apresentando MAÇO  
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grau de evolução completo do tamanho, livres de ferimentos ou 
defeitos por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete 
a sua aparência, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. 
Aproximadamente 400g. A embalagem secundária deve ser em 
monoblocos plásticos e limpos. 

819 

10063 

BANANA NANICA - de primeira qualidade, in natura, em penca, 
com 60% a 80% de grau de maturação climatizada, uniformes, no 
grau máximo de evolução do tamanho, tal que lhe permita suportar 
a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo, não estarem golpeadas ou 
danificadas por quaisquer lesões de origem física ou mecânica que 
afetem a sua aparência, frescas, firmes e com brilho, aroma e 
sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, estarem livres de 
resíduos de fertilizantes, com ausência de sujidades, parasitos e 
larvas. É indispensável uniformidade na coloração, tamanho e 
conformação. Acondicionadas em embalagem transparente e 
resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal. 
A embalagem secundária deve ser em monoblocos plásticos e 
limpos. 

KG 40.800 

48.152 

BATATA DOCE - Tubérculo com aspecto, aroma e sabor típicos da 
variedade com uniformidade no tamanho e cor, deve estar livre de 
sujidades, parasitos e larvas, sem rachaduras e perfurações, sem 
corpos estranhos ou terra aderida à superfície externa. É 
indispensável uniformidade na coloração, tamanho e conformação.  
Acondicionadas em embalagem transparente e resistente, com 
etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal. A embalagem 
secundária deve ser em monoblocos plásticos e limpos. 

KG 

 
 
 
 
29.496 

10066 

BETERRABA - De primeira qualidade, com folhas de tamanho 
médio, uniformes, tenros, sem corpos estranhos ou terra aderidos 
à superfície externa, folhas inteiras, de coloração uniforme e sem 
manchas, apresentando grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo, tenras, com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas. É indispensável uniformidade na 
coloração, tamanho e conformação. Acondicionadas em 
embalagem transparente e resistente, com etiqueta de pesagem e 
prazo de validade semanal. A embalagem secundária deve ser em 
monoblocos plásticos e limpos. 

KG 

 
 
 
 
 
11.415 

10068 

CENOURA - Sem folhas, primeira qualidade, tamanho médio, 
uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos 
estranhos e terra aderido à superfície. Com ausência de sujidades, 
parasitos e larvas. É indispensável uniformidade na coloração, 
tamanho e conformação. Acondicionadas em embalagem 
transparente e resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de 
validade semanal. A embalagem secundária deve ser em 
monoblocos plásticos e limpos. 

KG 

 
 
 
25.740 

19950 

CHEIRO VERDE: salsinha e cebolinha. lavadas em maço 
composto com as duas hortaliças, pesando aproximadamente 1 
kg, frescas, sem folhas amareladas e secas, sem manchas 
escuras  sem corpos estranhos aderidos às folhas. Folhas verdes, 

KG 
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sem traços de descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem 
desenvolvidas. Devem apresentar coloração uniformes e típicos da 
variedade. Não são permitidos defeitos nas verduras que lhes 
alterem a sua conformação e aparência. Acondicionadas em 
embalagem transparente e resistente, com etiqueta de pesagem e 
prazo de validade semanal. A embalagem secundária deverá ser 
em monoblocos plásticos e limpos. 

 
4.350 

48.174 

CHICÓRIA - Primeira qualidade, cor e sabor próprios da variedade 
e espécie e grau de evolução e tamanho tal que lhe permita 
suportar a manipulação,  intactas, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Com ausência de 
sujidades. Aproximadamente 500g.  Acondicionadas em 
embalagem transparente e resistente, com etiqueta de pesagem e 
prazo de validade semanal. A embalagem secundária deve ser em 
monoblocos plásticos e limpos. 

MAÇO 

 
 
 
312 

13970 

COUVE MANTEIGA - Folhas de tamanho médio, talo verde, 
inteiras, coloração uniforme e sem manchas, turgescentes, firme e 
bem desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitos, apresentando 
grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor próprias da 
espécie e variedade, pesando aproximadamente 300g o maço, não 
estando danificadas por qualquer lesão de origem física ou 
mecânica que afete sua aparência, com ausência de sujidades, 
parasitas e larvas. 

MAÇO 

 
 
 
15.612 

48.178 

ESPINAFRE - De primeira, ter coloração verde, ser tenros, fresco, 
estar sem ataques de pragas e doenças e não apresentar-se com 
folhas amareladas e danos mecânicos. Acondicionadas em 
embalagem transparente e resistente, com etiqueta de pesagem e 
prazo de validade semanal. A embalagem secundária deve ser em 
monoblocos plásticos e limpos. 

MAÇO 

3.615 

48.153 

GOIABA - De primeira qualidade, in natura, frutos de tamanho 
médio, no grau máximo de evolução no tamanho, com 60% a 70% 
de grau de maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, 
o transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo, não estarem golpeadas ou danificadas por quaisquer 
lesões de origem física ou mecânica que afetem a sua aparência, 
frescas, firmes e com brilho, aroma e sabor da espécie, sem 
ferimentos ou defeitos, estarem livres de resíduos de fertilizantes, 
com ausência de sujidades, parasitos e larvas. 

KG 

 
 
 
 
19.890 

10537 

LIMÃO - Taiti, in natura, de primeira qualidade, tamanho médio, 
aroma e sabor da espécie, uniformes, firmes e com brilho, 
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Com ausência de ferimentos ou 
defeitos, sujidades, parasitos e larvas. É indispensável 
uniformidade na coloração, tamanho e conformação. 
Acondicionadas em embalagem transparente e resistente, com 
etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal. A embalagem 
secundária deve ser em monoblocos plásticos e limpos 

KG 

 
 
 
 
1.686 

10073 
MANDIOCA - Tipo branca ou amarela, primeira qualidade, raízes 
grandes, no grau normal de evolução do tamanho, sabor e cor 

KG 
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própios da espécie, uniformes, frescas, sem casca, sem ferimentos 
ou defeitos, cortadas em pedaços de aproximadamente 10cm, não 
fibrosas, livres de umidade, congeladas á temperatura 18ºC. É 
indispensável uniformidade na coloração, tamanho e conformação. 
Acondicionadas em embalagem transparente e resistente, com 
etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal. A embalagem 
secundária deve ser em monoblocos plásticos e limpos. 

 
 
15.972 

48.182 

MELÂNCIA - Fresca, no ponto de maturação, sem ferimentos ou 
defeitos, mantendo as características organolépticas.  
Acondicionadas em embalagem transparente e resistente, com 
etiqueta de pesagem. A embalagem secundária deve ser em 
monoblocos plásticos e limpos. 

KG 

23.794 

48.155 

MILHO VERDE - Milho verde in natura, desprovido de palha, 
espigas com tamanho médio, verdes, grãos macios, isentos de 
partes pútridas. Acondicionados em embalagem de 1 Kg, 
transparente, com etiqueta contendo peso, data de validade, data 
de fabricação, endereço do fornecedor.       

KG 

 
 
8.190 

39548 

PIMENTÃO VERDE - de primeira qualidade, apresentando grau de 
evolução completo do tamanho, aroma, e cor próprias da espécie e 
variedade, não estando danificadas por qualquer lesão de origem 
física ou mecânica que afete a sua aparência, com ausência de 
sujidades. 

KG 

 
 
975 

48.187  

PONKÃN - Fruta cítrica in natura, de primeira qualidade, no grau 
máximo de evolução no tamanho, tamanho médio, aroma e sabor 
da espécie, uniformes, firmes e com brilho, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte 
e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com 
ausência de ferimentos ou defeitos, sujidades, parasitos e larvas. 

KG 

 
 
9.555 

45605 

REPOLHO - Tipo verde, tamanho médio, primeira qualidade, com 
peso de 1 kg cabeças fechadas, sem ferimentos ou defeitos, 
tenros, sem manchas e com coloração uniforme. Com ausência de 
ferimentos ou defeitos, sujidades, parasitos, fungos e larvas. É 
indispensável uniforme na coloração, tamanho e conformação. 
Acondicionadas em embalagens transparente e resistente, com 
etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal.  A embalagem 
secundaria deve ser em monoblocos plásticos e limpos. 

KG 

 
 
 
 
35.460 

48.188 

RÚCULA - Fresca; de primeira; tamanho e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida; firme e intacta; isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.  
Acondicionadas em embalagem transparente e resistente, com 
etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal. A embalagem 
secundária deve ser em monoblocos plásticos e limpos. 

MAÇO 

 
 
 
 
312 

10077 

TOMATE - Tipo Santa Cruz, de primeira qualidade, tamanho médio 
a grande, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho 
apresentando grau de maturação aproximadamente 60%, tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo, com ausência de 
ferimentos ou defeitos, sujidades, parasitos e larvas. É 

KG 

21.078 
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indispensável uniformidade na coloração, tamanho e conformação. 
Acondicionadas em embalagem transparente e resistente, com 
etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal. A embalagem 
secundária deve ser em monoblocos plásticos e limpos. 

48.189 

VAGEM - Deverá ter classificação de Primeira, frutos de coloração 
verde clara, tenros e com tamanho de 12 a 15 cm. Deverá 
apresentar grau de maturação tal que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo mediato e imediato. Deverá 
apresentar bem formados, sem manchas, sem ataque de pragas e 
doenças, sem rachaduras e danos mecânicos. 

KG 

6.945 

 

Os produtos deverão atender a Resolução – CNNPA n° 12, de 1978. 

 

As quantidades de gêneros alimentícios a serem adquiridos são estimadas com 
base nos cardápios elaborados por nutricionista, levando-se em conta o número 
de alunos e unidades a serem atendidas, assim como per capitas praticados. 
 
A quantidade dos gêneros, e os locais da entregas, serão informada conforme 
solicitação realizada pela Secretaria Municipal de Educação. 
 
7. PAGAMENTO 
 
 
O pagamento será realizado até 30 dias após a última entrega do mês, através de, 
depósito em conta corrente, 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 na sede da Secretaria Municipal de 
Educação situada na Rua Coronel Ponciano nº 1.700 Parque dos Jequitibás – Dourados 
–MS, no Setor de Licitação, no horário de 7:30 às 13:30 e/ou no Diário Oficial do 
Municipio. 
 
8.2 Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto da legislação sanitária 
(federal, estadual ou municipal) específica para os alimentos de origem animal e vegetal. 
 
8.3 O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural 
para a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais), por DAP/Ano/Entidade Executora, e obedecerá as seguintes regras: 
 
I – Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos 
individuais firmados deverão respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 
por DAP/Ano/E. Ex. 
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II – Para comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será 
o resultado do número de agricultores familiares inscrito na DAP jurídica multiplicado 
pelo limite individual de comercialização, utilizando a seguinte fórmula: 
 
Valor máximo a ser contratado=nº de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica X 
R$ 20.000,00. 
 
8.4 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 a sua execução, 
expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das 
partes, em conformidade com os termos da chamada pública e da proposta a que se 
vinculam, bem como do Capítulo III – Dos Contratos, da Lei 8.666/1993. 
 
 
 
Dourados – MS, aos_________dias do mês de __________de___  
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Secretária Municipal de Educação 
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1. DO OBJETO 

 
Tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 11.947/2009 e na Resolução nº 

26/CD/FNDE, de 17/06/2013, o objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de 

gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, 

objetivando atender as Escolas Municipais Indígenas e Centros de Educação 

Infantil - CEIM’S através da Secretaria Municipal de Educação, conforme 

especifivações e quantidades discriminadas neste Termo de Referência. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 
 
2.1 A motivação justifica-se devido à importância do apoio ao desenvolvimento 

sustentável, com a aquisição de gêneros alimentícios diversificados provenientes da 

Agricultura Familiar, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico local, 

garantindo uma alimentação adequada que atinja as necessidades nutricionais diárias 

de micronutrientes e fibras (segundo a Referência de Ingestão Dietética – DRI, 2001 

para fibras, vitaminas e minerais), preconizadas na Resolução FNDE n° 26/2013; em 

conformidade com a faixa etária e o estado de saúde dos alunos, contribuindo assim 

para o crescimento e desenvolvimento dos mesmos. 

 

3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

 
Código Gêneros Alimentícios Qtid. Total 

 
 
 
 
 
        
13968 

ABOBRINHA (VERDE) - De primeira qualidade, tamanho médio, 
perfeito estado de desenvolvimento do aroma, tenra, cor e sabor 
próprios da variedade e espécie e grau de evolução e tamanho tal 
que lhe permita suportar a manipulação, turgescentes, intactas, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas 
aderentes à superfície externa. É indispensáv el uniformidade na 
coloração, tamanho e conformação. Acondicionadas em 
embalagem transparente e resistente, com etiqueta de pesagem e 
prazo de validade semanal. A embalagem secundária deve ser em 
monoblocos plásticos e limpos. 

 
Kg 

 
 
 
 
8.250 

16493 
ABÓBORA CABOTIÃN - de primeira qualidade, tamanho médio, 
perfeito estado e desenvolvimento do aroma, tenra, cor e sabor 
próprios da variedade e espécie e grau de evolução e tamanho tal 

KG 
7.293 

TERMO DE REFERÊNCIA 
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que lhe permita suportar a manipulação, turgescentes, intactas, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas 
aderentes à superfície externa. Acondicionadas em embalagem 
transparente e resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de 
validade semanal. A embalagem secundária deve ser em 
monoblocos plásticos e limpos. 

 
48.162 

AGRIÃO - De primeira qualidade ter coloração verde, ser tenros, 
fresco, estar sem ataques de pragas e doenças e não apresentar-
se com folhas amareladas e danos mecânicos. Deverá apresentar 
grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Acondicionadas em embalagem 
transparente e resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de 
validade semanal. A embalagem secundária deve ser em 
monoblocos plásticos e limpos. Peso aproximado de 400g 

MAÇO 

 
 
 
 
 
312 

48150 

ALFACE - Tipo crespa, especial, com ou sem cabeça, frescas, em 
pé bem desenvolvido pesando aproximadamente 350g, firmes e 
bem desenvolvidas, apresentando grau de evolução completo do 
tamanho, aroma e cor próprias da espécie e variedade, livres de 
ferimentos ou defeitos, não estando danificadas por qualquer lesão 
de origem física ou mecânica que afete a sua aparência, com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas. É indispensável 
uniformidade na coloração, tamanho e conformação. 
Acondicionadas em embalagem transparente e resistente, com 
etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal. A embalagem 
secundária deve ser em monoblocos plásticos e limpos. 

KG. 

 
 
 
 
 
18.159 

48.166 

ALMEIRÃO - Primeira qualidade, bem desenvolvida, apresentando 
grau de evolução completo do tamanho, livres de ferimentos ou 
defeitos por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete 
a sua aparência, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. 
Aproximadamente 400g. A embalagem secundária deve ser em 
monoblocos plásticos e limpos. 

MAÇO 

 
819 

10063 

BANANA NANICA - de primeira qualidade, in natura, em penca, 
com 60% a 80% de grau de maturação climatizada, uniformes, no 
grau máximo de evolução do tamanho, tal que lhe permita suportar 
a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo, não estarem golpeadas ou 
danificadas por quaisquer lesões de origem física ou mecânica que 
afetem a sua aparência, frescas, firmes e com brilho, aroma e 
sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, estarem livres de 
resíduos de fertilizantes, com ausência de sujidades, parasitos e 
larvas. É indispensável uniformidade na coloração, tamanho e 
conformação. Acondicionadas em embalagem transparente e 
resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal. 
A embalagem secundária deve ser em monoblocos plásticos e 
limpos. 

KG 40.800 

48.152 
BATATA DOCE - Tubérculo com aspecto, aroma e sabor típicos da 
variedade com uniformidade no tamanho e cor, deve estar livre de 
sujidades, parasitos e larvas, sem rachaduras e perfurações, sem 

KG 
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corpos estranhos ou terra aderida à superfície externa. É 
indispensável uniformidade na coloração, tamanho e conformação.  
Acondicionadas em embalagem transparente e resistente, com 
etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal. A embalagem 
secundária deve ser em monoblocos plásticos e limpos. 

 
29.496 

10066 

BETERRABA - De primeira qualidade, com folhas de tamanho 
médio, uniformes, tenros, sem corpos estranhos ou terra aderidos 
à superfície externa, folhas inteiras, de coloração uniforme e sem 
manchas, apresentando grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo, tenras, com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas. É indispensável uniformidade na 
coloração, tamanho e conformação. Acondicionadas em 
embalagem transparente e resistente, com etiqueta de pesagem e 
prazo de validade semanal. A embalagem secundária deve ser em 
monoblocos plásticos e limpos. 

KG 

 
 
 
 
 
11.415 

10068 

CENOURA - Sem folhas, primeira qualidade, tamanho médio, 
uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos 
estranhos e terra aderido à superfície. Com ausência de sujidades, 
parasitos e larvas. É indispensável uniformidade na coloração, 
tamanho e conformação. Acondicionadas em embalagem 
transparente e resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de 
validade semanal. A embalagem secundária deve ser em 
monoblocos plásticos e limpos. 

KG 

 
 
 
25.740 

19950 

CHEIRO VERDE: salsinha e cebolinha. lavadas em maço 
composto com as duas hortaliças, pesando aproximadamente 1 
kg, frescas, sem folhas amareladas e secas, sem manchas 
escuras  sem corpos estranhos aderidos às folhas. Folhas verdes, 
sem traços de descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem 
desenvolvidas. Devem apresentar coloração uniformes e típicos da 
variedade. Não são permitidos defeitos nas verduras que lhes 
alterem a sua conformação e aparência. Acondicionadas em 
embalagem transparente e resistente, com etiqueta de pesagem e 
prazo de validade semanal. A embalagem secundária deverá ser 
em monoblocos plásticos e limpos. 

KG 

 
 
 
 
 
4.350 

48.174 

CHICÓRIA - Primeira qualidade, cor e sabor próprios da variedade 
e espécie e grau de evolução e tamanho tal que lhe permita 
suportar a manipulação,  intactas, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Com ausência de 
sujidades. Aproximadamente 500g.  Acondicionadas em 
embalagem transparente e resistente, com etiqueta de pesagem e 
prazo de validade semanal. A embalagem secundária deve ser em 
monoblocos plásticos e limpos. 

MAÇO 

 
 
 
312 

13970 

COUVE MANTEIGA - Folhas de tamanho médio, talo verde, 
inteiras, coloração uniforme e sem manchas, turgescentes, firme e 
bem desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitos, apresentando 
grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor próprias da 
espécie e variedade, pesando aproximadamente 300g o maço, não 
estando danificadas por qualquer lesão de origem física ou 
mecânica que afete sua aparência, com ausência de sujidades, 

MAÇO 

 
 
 
15.612 
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parasitas e larvas. 

48.178 

ESPINAFRE - De primeira, ter coloração verde, ser tenros, fresco, 
estar sem ataques de pragas e doenças e não apresentar-se com 
folhas amareladas e danos mecânicos. Acondicionadas em 
embalagem transparente e resistente, com etiqueta de pesagem e 
prazo de validade semanal. A embalagem secundária deve ser em 
monoblocos plásticos e limpos. 

MAÇO 

3.615 

48.153 

GOIABA - De primeira qualidade, in natura, frutos de tamanho 
médio, no grau máximo de evolução no tamanho, com 60% a 70% 
de grau de maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, 
o transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo, não estarem golpeadas ou danificadas por quaisquer 
lesões de origem física ou mecânica que afetem a sua aparência, 
frescas, firmes e com brilho, aroma e sabor da espécie, sem 
ferimentos ou defeitos, estarem livres de resíduos de fertilizantes, 
com ausência de sujidades, parasitos e larvas. 

KG 

 
 
 
 
19.890 

10537 

LIMÃO - Taiti, in natura, de primeira qualidade, tamanho médio, 
aroma e sabor da espécie, uniformes, firmes e com brilho, 
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Com ausência de ferimentos ou 
defeitos, sujidades, parasitos e larvas. É indispensável 
uniformidade na coloração, tamanho e conformação. 
Acondicionadas em embalagem transparente e resistente, com 
etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal. A embalagem 
secundária deve ser em monoblocos plásticos e limpos 

KG 

 
 
 
 
1.686 

10073 

MANDIOCA - Tipo branca ou amarela, primeira qualidade, raízes 
grandes, no grau normal de evolução do tamanho, sabor e cor 
própios da espécie, uniformes, frescas, sem casca, sem ferimentos 
ou defeitos, cortadas em pedaços de aproximadamente 10cm, não 
fibrosas, livres de umidade, congeladas á temperatura 18ºC. É 
indispensável uniformidade na coloração, tamanho e conformação. 
Acondicionadas em embalagem transparente e resistente, com 
etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal. A embalagem 
secundária deve ser em monoblocos plásticos e limpos. 

KG 

 
 
 
 
15.972 

48.182 

MELÂNCIA - Fresca, no ponto de maturação, sem ferimentos ou 
defeitos, mantendo as características organolépticas.  
Acondicionadas em embalagem transparente e resistente, com 
etiqueta de pesagem. A embalagem secundária deve ser em 
monoblocos plásticos e limpos. 

KG 

23.794 

48.155 

MILHO VERDE - Milho verde in natura, desprovido de palha, 
espigas com tamanho médio, verdes, grãos macios, isentos de 
partes pútridas. Acondicionados em embalagem de 1 Kg, 
transparente, com etiqueta contendo peso, data de validade, data 
de fabricação, endereço do fornecedor.       

KG 

 
 
8.190 

39548 

PIMENTÃO VERDE - de primeira qualidade, apresentando grau de 
evolução completo do tamanho, aroma, e cor próprias da espécie e 
variedade, não estando danificadas por qualquer lesão de origem 
física ou mecânica que afete a sua aparência, com ausência de 
sujidades. 

KG 

 
 
975 
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48.187  

PONKÃN - Fruta cítrica in natura, de primeira qualidade, no grau 
máximo de evolução no tamanho, tamanho médio, aroma e sabor 
da espécie, uniformes, firmes e com brilho, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte 
e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com 
ausência de ferimentos ou defeitos, sujidades, parasitos e larvas. 

KG 

 
 
9.555 

45605 

REPOLHO - Tipo verde, tamanho médio, primeira qualidade, com 
peso de 1 kg cabeças fechadas, sem ferimentos ou defeitos, 
tenros, sem manchas e com coloração uniforme. Com ausência de 
ferimentos ou defeitos, sujidades, parasitos, fungos e larvas. É 
indispensável uniforme na coloração, tamanho e conformação. 
Acondicionadas em embalagens transparente e resistente, com 
etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal.  A embalagem 
secundaria deve ser em monoblocos plásticos e limpos. 

KG 

 
 
 
 
35.460 

48.188 

RÚCULA - Fresca; de primeira; tamanho e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida; firme e intacta; isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.  
Acondicionadas em embalagem transparente e resistente, com 
etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal. A embalagem 
secundária deve ser em monoblocos plásticos e limpos. 

MAÇO 

 
 
 
 
312 

10077 

TOMATE - Tipo Santa Cruz, de primeira qualidade, tamanho médio 
a grande, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho 
apresentando grau de maturação aproximadamente 60%, tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo, com ausência de 
ferimentos ou defeitos, sujidades, parasitos e larvas. É 
indispensável uniformidade na coloração, tamanho e conformação. 
Acondicionadas em embalagem transparente e resistente, com 
etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal. A embalagem 
secundária deve ser em monoblocos plásticos e limpos. 

KG 

21.078 

48.189 

VAGEM - Deverá ter classificação de Primeira, frutos de coloração 
verde clara, tenros e com tamanho de 12 a 15 cm. Deverá 
apresentar grau de maturação tal que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo mediato e imediato. Deverá 
apresentar bem formados, sem manchas, sem ataque de pragas e 
doenças, sem rachaduras e danos mecânicos. 

KG 

6.945 

 

 

4. DA DOCUMENTAÇÃO  

4.1 DO FORNECEDOR INDIVIDUAL (não organização em grupo). 
 

I- Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

II - o extrato da DAP Física do agricultor familiar, emitido nos últimos 60 dias; 
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III – o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou 

Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor; 

IV – a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso;  

V – a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de 

produção própria, relacionada no projeto de venda. 

 

4.2   DO  GRUPO INFORMAL 

 

I – a prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Física – CPF; 

II – o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar, emitido nos últimos 60 dias; 

III – o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou 

Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura de todos os 

agricultores participantes; 

IV – a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso;  

V – a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pela 

agricultores familiares relacionados no projeto de venda. 

 

4.3   DO GRUPO FORMAL 

 

I – a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

II – o extrato da DAPJurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 

dias; 

III – a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 

IV – as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no 

órgão competente; 

V – o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familair para 

Alimentação Escolar; 

VI – a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos 

pelos associados/cooperados; 

VII – a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do 

atendimento do limite individual de venda de seus cooperados/associados; 

VIII – a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o 

caso. 
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5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1 São obrigações da Contratada: 

I. O Grupo Formal de Agricultores e Empreendedores de Base Familiar 

Rural, compromete a fornecer os gêneros alimentícios de forma contínua, 

conforme o disposto no padrão de identidade e qualidade estabelecida na 

legislação vigente e as especificações técnicas elaboradas pela Secretaria 

Municipalde Educação; 

II. O Grupo Formal de Agricultores e Empreendedores de Base Familiar 

Rural, compromete a fornecer os gêneros alimentícios nos preços 

estabelecidos neste processo a partir da data de assinatura do contrato 

que ocorrerá em até 05 (Cinco) dias do resultado apurado deste Edital; 

III. O Grupo Formal de Agricultores e Empreendedores de Base Familiar 

Rural, compromete a fornecer os gênerso alimentícios para os Centros de 

Educação Infantil Municipal, Escolas Municipais Indígenas; 

Apresentar declaração de que os gêneros alimentícios entregues são produzidos pelos 
próprios agricultores familiares nos projetos de venda, conforme artigo 27, Resolução 
CD/FNDE nº 026/2013 e Resolução/CD/FNDE nº 04 de 02 de abril de 2015. 

 

6. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E ENTREGA 

6.1. Os produtos deverão ser entregues devidamente identificados acondicionados em 

embalagens lacradas e em perfeitas condições para o armazenamento, sendo que, a 

falta do mesmo implicará no não recebimento destes por parte da Comissão de 

Recebimento; 

6.2. O veículo que será utilizado para o transporte dos produtos deverá estar em 

perfeitas condições de higiene e limpeza; 

6.3. Os produtos não deverão ser transportados com outros que não sejam produtos 

alimentícios, preservando assim suas características e evitando o risco de 

contaminação; 

6.4. Os produtos deverão ser entregues conforme cronograma fornecido pela Secretaria 

Solicitante; 
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6.5. Os produtos entregues deverão ser de boa qualidade e estar em perfeitas condições 

de consumo, caso contrário no ato da entrega serão devolvidos para troca; 

imediatamente que deverá ocorrer em no máximo 24 hs; 

6.6. Os pedidos para os fornecedores deverão ser realizados até dia 20 de cada mês, 

conforme cronograma da Secretaria de Educação. 

 

7. DA VIGÊNCIA 

7.1. A vigência do contrato será de 06 (seis) meses contatos a partir da sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por igual periodo. 

8. – DA ENTREGA E ACEITAÇÃO  DO  OBJETO. 
 

8.1. Os produtos devem ser acondicionados, obrigatoriamente, de forma adequada e 

resistente, não sendo admitidos os produtos que estejam em desacordo ou conflitante 

com quaisquer especificações descritas na Proposta de Preços. Os materiais recusados 

pelo contratante deverão ser substituídos automaticamente, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, contados da data de Notificação, correndo por conta do fornecedor as 

despesas de devolução dos materiais recusados. 

8.2. - Os produtos serão solicitados de forma parcelada, conforme a emissão da AF - 

Autorização de Fornecimento emitida pela Secretaria Contratante, os quais deverão ser 

entregues em até 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da referida autorização; 

8.3. - Quando da entrega dos materiais, a Contratada deverá, obrigatoriamente, 

encaminhar os seguintes documentos: 

a) 03 (três) vias da AF (Autorização de Fornecimento) encaminhada pela 

Contratante, que deverão estar devidamente assinadas pela empresa em local 

apropriado; 

b) Nota fiscal gerada pelo fornecimento das quantidades de materiais entregues 

solicitados na AF. Caso a quantidade entregue seja menor da requerida na AF 

pela Contratante, a Contratada deverá informar por escrito, os motivos de não 

entrega dos materiais solicitados, os quais serão analisados pela Secretaria 

requerente e posteriormente será informado à mesma sobre a decisão; 
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c) Certidões Negativas de Débitos: da União (Secretaria de Receita Federal, 

INSS e FGTS), do Estado e Município (IPTU e ISS). 

9. – DO PAGAMENTO 
 
9.1. – O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado 

mediante crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do 

recebimento definitivo do produto e após a apresentação da respectiva documentação 

fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o Art.  40, inciso 

XIV, alínea “a”, combinado com o Art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei nº. 8.666/93 e 

alterações; 

 
9.2  Compete aos Órgãos ou Entidades Usuários: 
 
Contratar nas quantidades estimadas; 

9.2.1 Proporcionar ao compromitente fornecedor todas as condições para o cumprimento 

de suas obrigações e entrega dos materiais/execução dos serviços dentro das normas 

stabelecidas no edital; 

9.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de 

todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive à aplicação das sanções 

previstas no edital; 

9.2.3 Aplicar as penalidades de sua competência ao fornecedor faltoso; 

9.2.4 Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais/serviços entregues em desacordo com 

as obrigações assumidas pelo compromitente fornecedora; 

9.2.4 Efetuar os pagamentos dentro das condições estabelecidas no edital; 

9.2.5 O fiscalizador do contrato será a Servidora Diliã dos Santos Oliveira Araujo, 

matrícula 114760623-6 conforme Decreto Nº 305 de 15 de maio de 2017. 

 
9.3 Compete ao Compromitente Fornecedor (a): 
 
9.3.1  Entregar os produtos nas condições estabelecidas no presente Termo de 

Referência e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração da 

vigência, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a  
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sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, 

observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo contratante;  

9.3.2   Fornecer os quantitativos registrados acrescidos em até 25% (vinte e cinco por 

cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 

8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis; 

9.3.3 Manter, durante a vigência a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na Chamada Pública; 

9.3.4 Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer 

ônus para a Administração, no prazo máximo de 24hs,independentemente da 

aplicação das penalidades cabíveis;  

9.3.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto. 

9.3.6 Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas. 

 

10 – DA CONTRATAÇÃO 
 

10.1. – Homologado o resultado da Chamada Pública será formalizada o Contrato 

onde constarão os preços a serem praticados, as fornecedoras e e prazo de entregas. 

 A Prefeitura Municipal de Dourados/MS convocará formalmente as fornecedoras, 

com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, informando o local, dia e hora para a 

reunião e assinatura do Contrato. 

10.2. – O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 

quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde que 

ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de Dourados/MS. 

10.3. – Colhidas as assinaturas, o Órgão responsável providenciará a imediata 

publicação o extrato no Diário Oficial do Município e estará disponível no site oficial da 

Prefeitura Municipal de Dourados/MS (www.dourados.ms.gov.br). 

10.4. – Caso a fornecedora primeira classificada, após convocação, não 

comparecer ou recusar assinar o Contrato, sem prejuízo das cominações a ele previstas 

neste Termo de Referência, a Prefeitura Municipal de Dourados/MS convocará as 

demais participantes, na ordem de classificação, mantido o preço da primeira  
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classificada na licitação. 

10.5. – Decorridos 60 (sessenta) dias da ata de entrega das propostas, sem que 

haja convocação para a assinatura do Contrato, as licitantes estarão liberadas dos 

compromissos assumidos. 

10.6. – A licitante vencedora não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou 

transferir, total ou parcialmente o objeto da presente licitação, sem anuência do 

Município. 

 

11. DAS PENALIADES E DAS MULTAS 
 
11.1.  Pelo descumprimento da obrigação assumida, caracterizado pela recusa da 

fornecedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento 

equivalente fora do prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, 

devidamente informados e aceitos, ficará a fornecedora, sujeito às seguintes 

penalidades a juízo do órgão usuário/aderente ou da SECRETARIA DE FAZENDA – 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES no que lhe couber: 

I. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou 

contrato;  

II. Cancelamento do percentual registrado; 

III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos. 

11.2. As sanções previstas nos incisos anteriores poderão ser aplicadas 

cumulativamente. 

11.3. Por atraso injustificado na execução do contrato: 

I. Multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em 

atraso até o décimo dia; 

II. Rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso e, 

III. Cancelamento do percentual registrado.   

11.4 Por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de 

prestação de serviço: 

I. Advertência, por escrito, nas faltas leves; 
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II. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida 

ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pela fornecedora; 

III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos; 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

11.5 A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poderá ser aplicada juntamente 

com as sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuízo da 

rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas 

nos art. 77 a 80 da Lei n. 8.666/93. 

11.6 Apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e 

cometimento de fraude fiscal, acarretará sem prejuízo das demais cominações legais: 

I. Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar 

com a Administração de até 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado 

Cadastro Fornecedor. 

11.7 A empresa que não recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da notificação, ensejará também a aplicação 

da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de 

contratar com a Administração, enquanto não adimplida a obrigação. 

11.8 Fica garantido à fornecedora o direito prévio da citação e de ampla defesa, no 

respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou 

publicação do ato. 

11.9 As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 

competente, mediante aplicação do princípio da proporcionalidade, em razão de 

circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por 

escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da 

pretensão da Administração da aplicação da pena.  

11.10 As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de 

Cadastro do Fornecedor. 
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11.11 A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 12.3 será de competência 

exclusiva da autoridade máxima da Secretaria Municipal de Fazenda, facultada a ampla 

defesa, na forma e no prazo estipulado no subitem 12.6, podendo a reabilitação ser 

concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e depois de decorridos o 

prazo de sanção mínima de 02 (dois) anos. 

11.12 As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta da Prefeitura 

Municipal de Dourados, se Órgão da Administração Direta, ou na conta específica, no 

caso de Autarquias, Fundações e Empresas Públicas. 

 

12 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
13.00 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED  
33.90.30.00 – Material de consumo 
12.306.104 – Programa de Aprimoramento e Oferta de ensino de qualidade 
2063- Natureza da despesa – Programa de Alimentação Escolar 
115051 – Recurso Federal 
 
 
 

13 - LOCAIS DE ENTREGA: 

 UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 
 
 

13.1 - RELAÇÃO DOS CEIM´S: 
 

 
1. CEIM Austrílio Ferreira de Souza 
Rua: Jaime Moreira, s/n – Jardim Maracanã 
 
2. CEIM Beatriz Barros Bumlai 
Rua Manoel Rasselém, s/nº, BNH IV Plano 
 
3. CEIM Celso de Almeida 
Rua Projetada V, nº 655 - Canaã I 
 
4. CEIM Claudina da Silva Teixeira    
Rua Demenciano de Mattos Pereira, s/n – Jardim Estrela Porã 
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5. CEIM Décio Rosa Bastos  
Rua Antonio Azambuja, s/n – Vila Vieira 
 
6. CEIM Sara Penzo  
Rua S- 13, s/n – Parque das Nações II 
 
7. CEIM Frutos do Amanhã  
Rua Egídio Cerqueira César, s/n – Conjunto Izidro Pedroso 
 
8. CEIM Geny Ferreira Milan  
Rua Projetada D, s/n – Vila Cachoeirinha 
 
9. CEIM Ivo Benedito Carneiro  
Rua D. João IV, s/n – Jardim Monte Líbano 
 
10. CEIM Kátia Marques Barbosa  
Rua Josué Pires Garcia, nº 2400 – Parque Nova Dourados 
 
11. CEIM Manoel Pedro Nolasco  
Rua Armandio Pereira de Matos, s/n – Jardim João Paulo II 
 
12. CEIM Maria de Nazaré  
Rua Osório Nunes Siqueira, nº 161 – Jardim Flórida I 
Extensão: CEI Carmem Cinira 
Rua: 16 nº 850 – Altos do Indaiá. 
 
13. CEIM Maria do Rosário 
Rua: Eduardo Cerzozimo de Souza nº 915 – Parque Alvorada 
Extensão: CEIM UFGD 
Rua: Rodovia Dourados – Itahum, Km 12 – Cidade Universitária. 
 
14. CEIM Paulo Gabiatti  
Rua Pureza Carneiro Alves, s/n – Jardim Água Boa 
 
15. CEIM Pedro da Silva Motta 
Rua: André Cursino de Lima S/N -  Jardim Guaicurus 
 
16. CEIM Pequeno Príncipe  
Rua Adroaldo Pizzini, nº 2096 – Jardim Santo André 
 
17. CEIM Professor Bertilo Binsfeld  
Rua Das Mangueiras, s/n – Jardim Colibri 
 
18. CEIM Dalva Vera Martines  
Rua Avaré, nº 335 – Jardim Jockei Clube  
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19. CEIM Professor Guilherme Silveira Gomes  
Rua Silidônio Verão, s/n° - Jardim Água Boa 
 
20. CEIM Professora Irany Batista Matos  
Rua Ernesto de Matos – Vila Cachoeirinha 
 
21. CEIM Professor Mário Kumagai  
Rua NH 2, nº 1530– Jardim Novo Horizonte 
 
22. CEIM Raio de Sol  
Rua Filinto Muller, s/n – Parque das Nações I 
 
23. CEIM Ramão Vital Viana  
Rua Barnabé Minhos, s/n – Jardim Climax 
 
24. CEIM Recanto da Criança  
Rua José de Alencar, s/n – Vila Índio 
 
25. CEIM Recanto Raízes  
Rua Cafelândia, nº 1680 – Jardim Água Boa 
 
26. CEIM Vitório Fedrizzi  
Rua Tietê, s/n – Jardim Itália 
 
27. CEIM Wilson Benedito Carneiro  
Rua Rangel Torres, s/n – Jardim Santa Brígida 
 
28. CEIM Professora Dejanira de Queiróz Teixeira 
Rua: Ayrton Senna, nº 350 – Jardim Santa Maria 
 
29. CEIM Elena Efigênia Pereira 
Avenida: José Valério dos Santos, nº 510 – Parque das Nações II Plano 
 
30. CEIM São Francisco 
Rua José de Alencar, nº 1030 – Vila Índio 
 
31. CEIM  Profª Lúcia Licht Martins 
Rua: Alice List Martins, 455 -  Jóquei Clube 
 
32. CEIM Claudete Pereira Lima 
Rua: Via Parque S/N -  Residencial Estrela Guassú 
 
33. CEIM Profº Zeli da Silva Ramos 
Rua: Coronel José Alves Marcondes, 600 Jardim Monte Carlo 
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34. CEIM Clarinda Mattos e Souza 
Rua: Danilo Vilhalva Paixão, 1045 Residencial Ipê Roxo 
 
35. CEIM Ivo Benedito Carneiro 
Rua: Dom João VI, 3611 Jardim Monte Líbano 
 
36. CEIM UFGD 
  Rodovia Dourados /Itahum 

 
13.2 - RELAÇÃO DAS ESCOLAS INDÍGENAS MUNICIPAIS 
 
1. Escola Municipal Indígena Agustinho 
Rodovia Dourados/Itahum – Reserva Indígena – Aldeia Bororó 
 
2. Escola Municipal Indígena Araporã 
Rodovia Dourados/Itaporã, km 5 – Reserva Indígena – Aldeia Bororó 
 
3. Escola Municipal Indígena Lacu’í Roque Isnard 
Reserva Indígena 
 
4. Escola Municipal Indígena Pai Chiquito-Chiquito Pedro 
Aldeia Panambizinho – Distrito do Panambi 
 
5. Escola Municipal Indígena Ramão Martins 
Reserva Indígena 
 
6. Escola Municipal Tengatuí Marangatu-Polo 
Rodovia Dourados/Itaporã, Km 5 – Reserva Indígena Jaguapiru 
 
14. DA RESPOSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

Elaborado por: Vera Lucia Gonçalez  

Cargo: Admistrativo 

 

15. DA AUTORIZAÇÃO 

Aprovo o presente Termo de Referência e autorizo a realização da Licitação 

 

Dourados, 08 de junho de   2017 

 

 

Denize Portolann de Moura Martins 

Secretaria Municipal de Educação 
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ANEXO II 
 

a. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 

Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE 

Projeto para atendimento da chamada pública nº 02/2017 

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

A – Grupo Formal 

II – 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 

IV – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E 
PRODUTOS De acordo com a alteração do art. 24 da Resolução 38 do FNDE/2009, pela Resolução nº 25/2012 FNDE o limite individual de venda de gêneros alimentícios 

do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP 

por ano civil.  1. Identificação do Agricultor Familiar 2. Produto 3.Unidade 4.Quantidade 5.Preço/Unidade 6.Valor Total 

 

 
1 

Nome      

 
Nº DAP 

     

    Total agricultor  
 

 
2 

Nome      

 
Nº DAP 

     

    Total agricultor  
 

 
3 

Nome      

 
Nº DAP 

     

    Total agricultor  
 

 
4 

Nome      

 
Nº DAP 

     

    Total agricultor  

        

1. Nome do Proponente 2. CNPJ 3. Nº da DAP Jurídica 

4. Endereço 5. Município 6. CEP 
 

7. Nome do representante legal 8. CPF 9. DDD/Fone 

10. Banco 11. Nº da Agência 12. Nº da Conta Corrente 
B – Grupo Informal 

1. Nome da Entidade Articuladora 2. Cadastro no SIBRATER 

3. Endereço 4. Município 5. CEP 

6. CNPJ: 7. E-mail: 8. DDD/Fone 

III – FORNECEDORES PARTICIPANTES (APENAS GRUPO INFORMAL) 

 1. Nome 2.CPF 3.DAP 4. Banco e nº da Agência 5. Nº da Conta 
Corrente 1      

2  
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Total do projeto  

 
IV – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO 

 1. Produto 2.Unidade 3.Quantidade 4.Preço/Unidade 5.Valor Total por Produto 

      

      

      

      

      

    Total do projeto:  
V – DESCREVER OS MECANISMOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

 

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

A - Grupo Formal 

Local e Data:  
Assinatura do Representante do Grupo Formal 

B - Grupo Informal 

Local e Data:  Agricultores Fornecedores do Grupo Informal Assinatura 
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ANEXO III - PROJETO DE VENDA 

Chamada Pública n. 02/ 2017 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE 

Identificação da proposta de atendimento ao edital/chamada pública nº 02/2017 

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

A – Grupo Formal 

1. Nome do Proponente  2. CNPJ 

3. Endereço 4. Município 

5.Email 6. Fone 7. CEP 

8. Nº DAP Jurídica 9. Banco 10. Agência 11-Nº Conta 

12..Nº de Associados 13. Nº de associados de acordo com a Lei 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. CPNJ 3. Município/UF 

4. Endereço  5. FONE 

6. Nome do representante e email 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 

           

            

            

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

Local e Data.  Fone / E-mail 

Assinatura do representante do Grupo formal  
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PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE 

Identificação da proposta de atendimento ao edital/chamada pública nº 002/2017 

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

A – Grupo Informal 

1. Nome do Proponente  2. CPF 

3. Endereço 4. Município/UF 5.CEP 

6.Email  7. Fone 

8.Organizado por entidade articuladora 

 (     ) SIM                           (    ) NÃO 

9. Nome da entidade articuladora (quando houver) 10. Email / Fone 

II – FORNECEDORES PARTICIPANTES 

 1. Nome do agricultor familiar 2. CPF 3. DAP 4.Banco 5.Nº da 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 
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IV – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS 

 

  

  1.Identificação do agricultor familiar 2. Produto 3.Unidade 4.Quantidade 5.Preço/Unidade 6.Valor Total  

 

Nome      

CPF      

Nº DAP 
        

Total agricultor 

 

 Nome           

CPF           

Nº DAP 
        

Total agricultor 

  

 

 Nome           

CPF           

Nº DAP 
        

Total agricultor 

  

 

 Nome           

CPF           

Nº DAP 
        

Total agricultor 

  

 

 Nome           

CPF           

Nº DAP 
        

 Total agricultor 

  

 

 Nome           

CPF           

Nº DAP 
        

Total agricultor 
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V – 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.  Fone / E-mail 

Assinatura do representante do Grupo Informal CPF 

  
 

  

Local e Data 

 

Agricultores(as) Fornecedores (as) do Grupo Informal  

  

Assinatura 
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PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE 

Identificação da proposta de atendimento ao edital/chamada pública nº-02/2017 

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

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. Email (quando houver) 

9. Banco 10. Nº da Agência 11. Nº da conta corrente 

II – 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 

           

       

            

       

       

III – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 

1. Nome  2.CNPJ 3.Município 

4. Endereço 5.DDD/Fone 

6. Nome do representante  7.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.  

 

CPF 

Assinatura do fornecedor individual  
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ANEXO I 
 
 

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 IV 

 
 

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: _________________________________, 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 V 
 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR – PRODUÇÃO PRÓPRIA 
PARA GRUPOS INFORMAIS OU FORNECEDORES INDIVIDUAIS 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA (CHAMADA PÚBLICA Nº: ____________) 
 

 
 

Eu, ___________________________________________________ representante 

da Cooperativa/Associação ____________________________________________, com 

CNPJ Nº: _________________________________, 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 
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Anexo VI 

                                               Minuta do contrato 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O  MUNICÍPIO DE DOURADOS COM 
INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 
PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 
E RESOLUÇÃO 26 DO FNDE DE 17/06/2013, EM DECORÊNCIA DA CHAMADA 
PÚBLICA Nº 02/2017/SEMED, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO Nºxxx/2017 

 
 
O MUNICÍPIO DE DOURADOS - MS, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede à Rua Coronel Ponciano 1700, Parque dos Jequetibas, em Dourados-
MS, inscrito no CNPJ/MF. sob o n.º 03.155.926/0001-44, neste ato representado 
pela a senhora Denize Portolann de Moura Martins, Secretária Municipal de 
Educação brasileira, estado civil, casada, profissão, portador da CI-RG sob o 
n.º403053  SSP/MS,  titular  do  CPF   sob  o  n.º 436549161-04,residente e 
domiciliado à Rua Hélio Vasques, nº 1435 – Bairro Jardim Flórida – Dourados -
MS, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e por outro lado 
(nome  do  grupo  formal,  individual e  informal),  com   sede  à  ,  n.º        ,  em 
(município),  inscrita  no  CNPJ   sob  n.º   ,  (para  grupo formal), 
doravante denominado (a) CONTRATADO (A), fundamentados nas disposições 
Lei n° 11.947/2009, e tendo em vista o que consta no Edital de Chamamento  nº 
02/2017,  resolvem  celebrar  o  presente  contrato   mediante  as cláusulas que 
seguem: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: É objeto desta contratação a Aquisição de Gêneros 
Alimentícios (hortifrutigranjeiros) oriundos da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural ou de suas organizações, para alunos de 
educação básica, pública, matriculados no município, verba FNDE/PNAE, 
descritos nos itens enumerados na Cláusula Terceira, todos de acordo com a 
Chamada Pública nº 02/2017, o qual fica fazendo parte integrante do presente 
contrato, independentemente de anexação ou transcrição. 
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CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros 
alimentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no 
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante 
deste Instrumento. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: O limite individual de venda de gêneros alimentícios do 
Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominado 
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: 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, em no máximo 30 dias a assinatura do contrato, por 
meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA. 

 
CLÁUSULA QUINTA: O início para entrega das mercadorias será por etapas, 
sendo o prazo do fornecimento pelo prazo estimado de 06 (seis) meses. 
 
a) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de 
acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Educação. 
 
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. 
 
c) O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será 
efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, 
contados do recebimento definitivo do produto, e após a apresentação da 
respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, 
conforme dispõe o Art.40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com Art.73, inciso II, 
alínea “b”, da Lei nº 8.666/93 e alterações: 
 
CLÁUSULA SEXTA: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos 
quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ (        ), 
conforme listagem anexa a seguir. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA: No valor mencionado na cláusula quarta estão incluídas as 
despesas com frete, seguro, 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. 
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CLÁUSULA OITAVA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à 
conta da seguinte dotação orçamentária:  
 
13.00 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED  
33.90.30.00 – Material de consumo 
12.306.104 – Programa de Aprimoramento e Oferta de ensino de qualidade 
 2063- Natureza da despesa – Programa de Alimentação Escolar 
115051 – Recurso Federal 

 
 
CLÁUSULA NONA: O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos 
na cláusula Quinta, alínea “b”, e após a tramitação do Processo para instrução e 
liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do 
mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO 
enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação 
de recursos para pagamento do CONTRATADO FORNECEDOR, deverá pagar 
multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida. 
Ressalvados os casos quando não efetivados os repasses mensais de recursos 
do FNDE em tempo hábil. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 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, estando à 
disposição para comprovação. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O CONTRATANTE se compromete em 
guardar pelo prazo de 05 (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 e documentos anexos, estando à disposição para 
comprovação. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O CONTRATANTE em razão as supremacia dos 
interesses públicos sobre os interesses particulares poderá: 

 
a) Efetuar o pagamento no prazo estipulado; 

 
b) Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de 
interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO; 

 
c) Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou 
inaptidão do CONTRATADO; 

 
d) Fiscalizador da execução do contrato será a Servidora Diliã dos Santos Oliveira 

Araujo, matrícula 114760623-6 conforme Decreto Nº 305 de 15 de maio de 2017. 

 
d) Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste, sendo 

elas multas ou advertências. A multa será de acordo com a gravidade, entre 3% 
a 30% do valor e contratual. 

 
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 QUINTA: 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 SEXTA: A fiscalização do presente contrato ficará a cargo 
da Secretaria de Municipal  de Educação; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: O presente contrato rege-se, ainda, pela 
Chamada Pública nº 02/2017, pela Resolução CD/FNDE nº 026/2013 e o 
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, 
também, onde o contrato for omisso. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Este Contrato poderá ser aditado a qualquer 
tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardada as suas condições 
essenciais. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: 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, protocolado na sede da prefeitura, 
transmitido pelas partes. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: Este Contrato, desde que observada à formalização  
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preliminar à sua efetivação, por carta, consoante Cláusula Vigésima, poderá ser 
rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação 
judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: 
a) Por acordo entre as partes; 
b) Pela inobservância de qualquer de suas condições; 
c) Quaisquer dos motivos previstos em lei. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O presente contrato vigorará da sua 
assinatura por um prazo estimado de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado 
por igual período. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: É competente o Foro da Comarca de 
Dourados - MS para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato. 

 
 
 
E, por estarem justos, e acordados, firmam o presente Contrato em 03 (três) vias 
de igual teor, e para um só efeito legal, na presença das testemunhas que 
também assinam. 
 
 
 

 
Dourados - MS, de de 2017. 

 
 
 
 
 
             CONTRATANTE                                            CONTRATADO 
       Secretaria Municipal de Educação                                                                                        
 

TESTEMUNHA: 

1.   2.    
      CPF                                                                    CPF 
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