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CHAMADA PÚBLICA N° 001 - 2020

Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios, da agricultura familiar e do
empreendedor familiar rural, para o atender as necessidades da secretaria municipal de
educação do município de Campestre do Maranhão - MA.
0 MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO, estado do Maranhão, através do
Departamento de Compras e Licitações, atendendo a Lei n°. 11.947/2009 e
Resolução/FNDE/CD n°. 38/2009, realizará chamada pública, no dia 24/02/2020, às 09h00min,
na sala do Departamento de Compras e Licitações da do Município de Campestre do Maranhão
- MA., para aquisição de gêneros alimentícios, da agricultura familiar e do empreendedor
familiar rural, para o atender as necessidades da secretaria municipal de educação do município
de Campestre do Maranhão - MA.
1. OBJETIVO

Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios, da agricultura familiar e do
empreendedor familiar rural, para o atender as necessidades da secretaria municipal de
educação do município de Campestre do Maranhão - MA.
2. DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO.
2.1 Grupos Informais de Agricultores Familiares e de Empreendedores Familiares Rurais
deverão entregar à Comissão julgadora os documentos relacionados abaixo para serem
avaliados e aprovados:
1 - cópia e original de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);
II - cópia da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar (PRONAF) DAP principal, ou extrato da DAP, de cada Agricultor Familiar
participante nos últimos 60 (sessenta) dias.
III - Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar (anexo I) elaborado conjuntamente entre o Grupo Informal e a Entidade Articuladora e
assinado por todos os Agricultores Familiares participantes;
IV - Para produtos de origem animal apresentar documentação comprobatória de Serviço de
Inspeção, podendo ser municipal, estadual ou federa!;
V - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.
VI - Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissão Permanente de Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis
para apresentação de nova documentação ou de outras propostas que não contenham as
irregularidades que geraram a inabilitação ou a desclassificação, conforme preceitua o Parágrafo
3o do Art. 48 da Lei Federal n.° 8.666/93. Substanciado pela Resolução n° 26 em seu artigo 27.
(FNDE).
VII - Os documentos necessários à habilitação, abaixo relacionados, poderão ser apresentados
em original, os quais farão parte do processo licitatório, por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados
sempre os respectivos prazos de validade; ou apresentadas as cópias junta a CPL do Município
para que após a conferência das cópias com as originais serem autenticadas por membro
vinculado à Comissão Permanente de Licitação ou servidor vinculado à Administração Pública
Municipal.
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VIII - Os documentos que apresentarem qualquer tipo de informação no verso, também deverão
ser autenticados.
IX - Os licitantes interessados poderão procurar a CPL 02 (dois) dias antes do certame para
autenticar sua documentação pelo Presidente por membro da CPL ou servidor publico vinculado
a Administração Pública Municipal de Campestre do Maranhão - MA. No caso de apresentação
de documentos originais, os mesmos serão anexados ao processo licitatório.
X - Na fase de habilitação, o licitante que ofertar o menor preço, deverá apresentar os seguintes
documentos:
2.2 GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDORES
FAMILIARES RURAIS
Constituídos em Cooperativas e Associações deverão entregar à Comissão Julgadora os
documentos relacionados abaixo para serem avaliados e aprovados:
I - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
II - cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Jurídica para associações e
cooperativas nos últimos 60 (sessenta) dias.
III - cópias das certidões negativas junto ao INSS, FGTS, Receita Federal e Dívida Ativa da
União;
IV - cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no Órgão
Competente, no caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no
caso de associações. No caso de empreendimentos familiares, deverá ser apresentada cópia do
Contrato Social, registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica;
V - Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar (Anexo I);
VI - Para produtos de origem animal apresentar documentação comprobatória de Serviço de
Inspeção, podendo ser municipal, estadual ou federal;
VII - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.
Vin - Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissão Permanente de Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis
para apresentação de nova documentação ou de outras propostas que não contenham as
irregularidades que geraram a inabilitação ou a desclassificação, conforme preceitua o Parágrafo
3o do Art. 48 da Lei Federal n.° 8.666/93. Substanciado pela Resolução n° 26 em seu artigo 27.
(FNDE).
IX - Os documentos necessários à habilitação, abaixo relacionados, poderão ser apresentados
em original, os quais farão parte do processo licitatório, por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados
sempre os respectivos prazos de validade; ou apresentadas as cópias junta a CPL do Município
para que após a conferência das cópias com as originais serem autenticadas por membro
vinculado à Comissão Permanente de Licitação ou servidor vinculado à Administração Pública
Municipal.
X - Os documentos que apresentarem qualquer tipo de informação no verso, também deverão
ser autenticados.
XI - Os licitantes interessados poderão procurar a CPL 02 (dois) dias antes do certame para
autenticar sua documentação pelo Presidente por membro da CPL ou servidor publico vinculado
a Administração Pública Municipal de Campestre do Maranhão - MA. No caso de apresentação
de documentos originais, os mesmos serão anexados ao processo licitatório.
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XII
- Na fase de habilitação, o licitante que ofertar o menor preço, deverá apresentar os
seguintes documentos:
3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:
3.1 Especificações Técnicas
3.1.1.A especificação técnica dos gêneros alimentícios a serem ofertados deverá ser a seguinte:
a) Denominação de venda do alimento;
b) Lista de ingredientes;
c) Conteúdos líquidos;
d) Identificação do lote;
e) Prazo de validade;
f) Instruções sobre o preparo e uso do alimento, quando necessário;
g) Registro no órgão competente;
h) Informação nutricional.
3.1.1.1. A declaração do prazo de validade não é exigida para:
Frutas e hortaliças frescas;
3.2 PONTO DE ENTREGA:
Secretaria Municipal de Educação, localizada na Av Justino Teixeira de Miranda, s/n° - Setor
Administrativo - CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA.
3.3 PERÍODO DE FORNECIMENTO
Até 31.12.2020.
3.4 Previsão de Quantidade de Gêneros Alimentícios a serem adquiridos
A quantidade de gêneros alimentícios a serem adquiridos é estimada com base nos cardápios
elaborados por nutricionista do Município e executados pelas escolas.
3.5 DOS PRECOS
3.5.1 O preço de compra dos gêneros alimentícios será o menor preço apresentado pelos
proponentes.
3.5.2 - Serão utilizados para composição do preço de referencia:
Os Preços de Referência praticados no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA e
pela Conab.- média dos preços pagos aos Agricultores Familiares por 3 (três) mercados no
âmbito local (quando houver), priorizando a feira do produtor da agricultura familiar no caso de
impossibilidade da pesquisa ser realizada em âmbito local deverá ser realizada ou
complementada em âmbito territorial, estadual ou nacional nesta ordem.
3.6 CONTRATO:
O modelo de Contrato de Compra e Venda de gêneros alimentícios que deverá ser celebrado
entre o Município e o(s) Vendedor(es) habilitados nesta chamada pública será feito conforme
modelo constante no Anexo III.
3.7 PAGAMENTO DAS FATURAS:
3.7.1 Os pagamentos do fornecimento feito pelo fornecedor da agricultura familiar ou
empreendedor familiar rural habilitado, como conseqüência da comercialização de gêneros
alimentícios, serão realizados pelo Município em até quinze dias após a entrega.
3.7.2. O pagamento será feito em cheque nominal e com apresentação de documento fiscal
correspondente ao fornecimento efetuado.
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4. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
4.1 Serão consideradas as propostas classificadas, que preencham as condições fixadas nesta
Chamada Pública.
4.2 Cada grupo de fornecedores (formal e/ou informal) deverá obrigatoriamente, ofertar sua
quantidade de alimentos, com preço unitário, observando as condições fixadas nesta Chamada
Pública.
4.3 A Comissão Julgadora classificará as propostas, considerando-se a ordenação crescente dos
valores.
4.4 Após a classificação, o critério final de julgamento será definido pela Comissão Julgadora.
5. RESULTADO
A Comissão Julgadora divulgará o resultado do processo em até 48 horas após a conclusão dos
trabalhos desta chamada pública.
7. CONTRATAÇÃO
7.1 Uma vez declarado vencedor, o Proponente Vendedor deverá assinar o Contrato de Compra
e Venda de gêneros alimentícios, de acordo com o modelo apresentado no item 3.5.
7.2 O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural deve
respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por Declaração de Aptidão ao
PRONAF (DAPVano.
8. RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES
8.1 Os fornecedores que aderirem a este processo declaram que atendem a todas as
exigências legais e regulatórias para tanto e que possuem autorização legal para fazer a
proposta, sujeitando-se, em caso de declaração falsa, às penalidades da legislação civil e
penal aplicáveis.
8.2 O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios conforme o disposto no
padrão de identidade e qualidade estabelecida na legislação vigente e as especificações
técnicas elaboradas pela Secretaria Municipal de Educação pelo Conselho da Merenda
Escolar;
8.3 O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios nos preços estabelecidos
nesta chamada pública pelo período de até 10 meses ou até o término da quantidade
adquirida que ocorrerá em até cinco dias do resultado apurado deste Edital de chamada
pública;
8.4 O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios para as escolas conforme
cronograma de entrega definido pela Secretaria Municipal de Educação.
9. FATOS SUPERVENIENTES
9.1 Os eventos previstos nesta Chamada Pública estão diretamente subordinados à realização e
ao sucesso das diversas etapas do processo. Na hipótese de ocorrência de fatos supervenientes à
sua publicação, que possam vir a prejudicar o processo e/ou por determinação legal ou judicial,
ou ainda por decisão da Comissão Julgadora, poderá haver:
a) Adiamento do processo;
b) Revogação deste Edital ou sua modificação no todo ou em parte.
10. IRRE VOG ABILID ADE EIRR ET RAT ABILIDAD E
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Observado o disposto no item nove acima, após a divulgação do resultado das ofertas objeto
desta Chamada Pública a Comissão Julgadora considerará, para todos os fins, que o registro de
preços de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural estará
concretizada.
11. DISPOSIÇÕES FINAIS
A participação de qualquer proponente Vendedor no processo implica a aceitação tácita,
incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições, assim como dos
seus anexos.
FAZEM PARTE DESTE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA:
ANEXO I - MODELO DE PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR;
ANEXO n - CRONOGRAMA DE ENTREGA;
ANEXO IIÍ - MINUTA DE CONTRATO;
ANEXO IV - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
ANEXO V - CARTA CREDENCIAL.
ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO.

Campestre do Maranhão - MA, 29 de Janeiro de 2020

Amanda Ribeiro de Sousa Silva
Presidente da CPL
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CHAMADA PÚBLICA N° 001-2020
ANEXO I
MODELO DE PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Programa Nacional de Alimentação Escolar

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Identificação da proposta de atendimento ao Edital de Chamada pública n° 001 - 2020
I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
A - Grupo Formal
2. CNPJ
1. Nome do Proponente
3. Endereço

7.CPF

6. Nome do representante
legal
9.Banco
B - Grupo Informal
1. Nome do Proponente (HÃO PREENCHEM)

5.CEP

4. Município

10.N° da Agência

11 ,N° da Conta Corrente

8.DDD/Fone
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4. Município

3. Endereço (NAO PREENCHER)

7.CPF (NAO PREENCHER)

6. Nome da Entidade Articuladora
1. Nome

2. CPF

5.CEP

C - Fornecedores participantes (Grupo Formal e Informal)
4. N°. da Agência
3.DAP

8.DDD/Fone
5. N°. da Conta Corrente

I I - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
3. Município
1. Nome da Entidade
CAMPESTRE DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO / SECRETARIA MUNICIPAL 2. CNPJ
DE EDUCAÇÃO.
5. DDD/Fone
99
4. Endereço
6. Nome do representante e e-mail
Daniel Martins Neto - Séc. Mun. de Educação.

7. CPF:
III - RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS

1. Nome do Agricultor
Familiar

2. Produto

3 .Unidade

4.Quantidade

5. Preço/Unidade

ó.Valor Total
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1. Nome do Agricultor
Familiar

2. Produto

3 .Unidade

4.Quantidade

5.Preço/Unidade

Total agricultor
ó.Valor Total

1. Nome do Agricultor
Familiar

2. Produto

3.Unidade

4.Quantidade

5.Preço/Unidade

Total agricultor
ó.Valor Total

1. Nome do Agricultor
Familiar

2. Produto

3.Unidade

4.Quantidade

5.Preço/Unidade

Total agricultor
ó.Valor Total

1. Nome do Agricultor
Familiar

2. Produto

3 .Unidade

4.Quantidade

5.Preço/Unidade

Total agricultor
ó.Valor Total

Total agricultor
Total do projeto
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IV - TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO
1. Produto

2.Unidade

3.Quantidade

4.Preço/Unidade

5.Valor Total por Produto

Total do projeto:
IV - DESCREVER OS MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DAS ENTREGAS DOS PRODUTOS

V - CARACTERÍSTICAS DO FORNECEDOR PROPONENTE (breve histórico, número de sócios, missão, área de abrangência)
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Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento.
Fone/E-mail:
CPF:
Local e Data:
Assinatura do Representante do Grupo Formal
Agricultores Fornecedores do Grupo Informal
Local e Data:

Assinatura
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CHAMADA PÚBLICA N° 001-2020
ANEXO II

CRONOGRAMA DE ENTREGA
Item

Descrição

Uníd. Qtde
Total 2? lã 2 lã 2ã lã
2ã
lã
QUI QUI QUI QUI QUI QUI QUI QUI
NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ

2ã
lã
lã
2 - lã
QUINZ
QUINZ
QUINZ
QUINZ
QUINZ
QUI QUI
NZ NZ
AGOS SETEM
NOVEM NOVE DEZE
MBRO
M
MAI JUN JUN JUL AGO AGO SETE SETE
OUT OUT
M
O
S
S M

1

2
3

4

Polpa de
fruta sabor
goiaba
MELANCIA
Polpa de fruta
sabor acerola
BANANA
PACOVAN
OU PRATA,

ABOBORA
MORANGA
CABOTIA, 1?
QUALIDADE,
TAMANHO
5 MEDIO,
INTACTAS,
CASCA
DURA, E SÃ,

800

Kg

KG

10.0
00

Kg
800
KG

50.0
00

KG

512

KG

270

SEM
RUPTURAS.
MAMÃO,
DE 12

6

QUALIDADE,
TAMANHO
MEDIO,
GRAU
MEDIO DE
AMADURECI
MENTO,
SEM SINAIS
DE
AMASSADO,

lã

2ã
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Item

Descrição

Unid. Qtde
Total 2® 15 2^ 15 ia 2§ 13 23
QUI QUI QUI QUI QUI QUI QUI QUI
NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ

23
13
23 13
13 23 13
QUI QUI QUINZ QUINZ QUINZ QUINZ QUINZ
NZ NZ
AGOS SETEM
NOVEM NOVE DEZE
M MBRO
MAI iUN JUN JUL AGO AGO SETE SETE
OUT OUT
S M
M
S
O

1

11

Polpa de
fruta sabor
goiaba
M OIDA
PAO DOCE

800

Kg

Und

0
14.0
00

FRANGO

12

Kg

5.80
0
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CHAMADA PÚBLICA N° 001-2020
ANEXO III
MINUTA
DE
CONTRATO
ADMINISTRATIVO
CONTRATO
DE
AQUISIÇÃO
DE
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÃO DA AGRICULTURA
FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

iscrito no CNPJ/MF n°
01.598.550/0XXXX-17, com sede administrativa na Av. Justino Teixeira de Miranda s/n, Setor
Administrativo, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste ato
representado por seu Secretário Municipal doravante denominada simplesmente de
O

MUNICÍPIO

DE

CAMPESTRE

DO

MARANHÃO

CONTRATANTE e de outro lado a empresa_______________ , pessoa jurídica/física de direito
privado, com sede na cidade de Campestre do Maranhão - MA, n a ______________, inscrita no CPF
sob n .° _____________, neste ato representado por seu representante legal S r .____________
,
brasileiro, casado, residente e domiciliado na R ua______________, portador da cédula de identidade
n .° ___________, e CPF n .°___________doravante denominado CONTRATADA, as partes acima
qualificadas celebram, entre si, por este instrumento de contrato, mediante as seguintes cláusulas e
condições que seguem:
CLÁUSULA DA REGÊNCIA
O presente contrato trata-se de um contrato administrativo e rege-se, pelas normas da Lei 8.666 de 21 de
junho de 1993 e alterações posteriores, tem base na CHAMADA PÚBLICA 001 - 2020.
CLÁUSULA PRIMEIRA
É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública,
verba FNDE/PNAE, Io e 2o semestre de 2020, descritos nos itens enumerados na Cláusula sexta, todos
de acordo com a CHAMADA PÚBLICA n.° 001 - 2020, 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 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 Empreendedo
Familiar Rural, neste ato denominado CONTRATADO, será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) po
DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional dp
Alimentação Escolar.
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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 a o 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.
CLÁUSULA QUINTA:
O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da autorização de
fornecimento, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do fornecimento até 29.12.2020
ou até o término da quantidade adquirida.
A) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com
CHAMADA PÚBLICA n.° 001 - 2020.
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 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 a seguir:
1.Nome
do
Agricultor Familiar

2. CPF

3.
DAP

4.Produto

5.Unidade

6.Quantidade/ 7. Preço 8. Valor
Proposto Total
Unidade

CLAUSULA SÉTIMA:
No valor mencionado na cláusula quarta 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.
CLAUSULA OITAVA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias: EJA, AEE e Programa Mais Educação - FNDE. Conforme detalhado abaixo:
Dotação Orçamentária:
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 306 0251 2.038 - Manutenção do Programa de Merenda Escolar - PNAE
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
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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 DECIMA:
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:
Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-á conforme o § Io, do art. 20 da Lei n°
11.947/2009 e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
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 TERCEIRA:
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) a nos 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 QUARTA:
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 QUINTA:
O CONTRATANTE em razão à 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 f
indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, da Entidade
Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:
O presente contrato rege-se, ainda, pela CHAMADA PUBLICA n.° 001 - 2020. pela Resolução
CD/FNDE n° 038/2009 e pela Lei n° 11.947/2009, a Lei 8.666/93 e o dispositivo que a regulamente, em
todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA:
Este Contrato poderá ser adiado a qualquer tempo, mediante acordos formais entre as partes,
resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA:
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que
somente terá validade se envia da mediante registro de recebimento, por fax, transmitido pelas partes.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA:
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante
Cláusula Vinte, 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 SEGUNDA:
O presente contrato vigorará da sua assinatura até 31.12.2020 ou até a entrega total dos produtos
adquiridos.
E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em duas vias em originais de igual
teor e forma que, após lido e achado conforme, é assinado pelas partes, juntamente com duas
testemunhas.

Campestre do Maranhão - MA, 11 de Fevereiro de 2020

CONTRATANTE
Secretaria Municipal de Educação
Daniel Martins Neto - Secretário Municipal
CONTRATADO Representante Legal
TESTEMUNHAS:
Nome:

CPF:

Nome:

CPF:
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CHAMADA PÚBLICA N° 001-2020
ANEXO IV
(Papel timbrado do Concorrente)

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

de

de 2020

Prezados
(Empresa), com sede na cidade de _____________________ à Rua
__________________ n°_____ , inscrita no CNPJ/MF sob o número___________________, neste ato
representado(a) por ______________________ , portador do CPF N° ___.___.___-__ e Cl N°
___________abaixo-assinado propõe à Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão - MA, o :
Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios, da agricultura familiar e do
empreendedor familiar rural, para o atender as necessidades da secretaria municipal de educação
do município de Campestre do Maranhão/MA., conforme descrito no anexo I da CHAMADA
PÚBLICA em epígrafe, e nas seguintes condições:
a) - O preço global é de R $ ___________(_____________________________ ) e tem
como referência o mês da licitação.
b) - A validade da proposta da para fornecimento dos produtos é de 60 (sessenta) dias
corridos, a contar da data de sua abertura;
c) - Prazo de entrega dos produtos será firmado por meio de instrumento contratual que
terá início a partir de sua assinatura e da expedição da Ordem de Fornecimento dos Produtos
com término no prazo máximo em 31.12.2020.
Atenciosamente,

Nome e Assinatura do Responsável Legal da empresa

PREFEITURA DE

CAMPESTRE
DO MARANHÃO

Cidade da Renovação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

ANEXO V
(MODELO)
(Papel timbrado do Concorrente)

CARTA CREDENCIAL
_____________________, ____de__________ de 2020.

Ã
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. CHAMADA N° 001 - 2020 - CPL

O

abaixo-assinado,

responsável

legal

pela

Empresa

_________________________________________________ , vem pela presente informar a V. Sa. que
o S r.______________________________ é designado para representar nossa empresa na Licitação
acima referida, podendo assinar atas e demais documentos, apresentar impugnação, recursos, inclusive
renúncia expressa a recurso na classificação, se for o caso, e praticar todos os atos necessários ao
desempenho da representação no processo licitatório.

Atenciosamente

Nome, Identidade e Assinatura do Responsável Legal
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITAÇÃO

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. CHAMADA PÚBLICA N° 001 - 2020 - CPL

O signatário da presente, em nome da Empresa ____________________________

,

declara, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2o do art. 32 da Lei n° 8.666/93 que, após o seu
cadastramento, nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa a participar da CHAMADA PÚBLICA
N° 001 - 2020 - CPL, e que contra a mesma não existe pedido de falência e concordata.

de

Empresa Licitante
Assinatura do Responsável Legal

de 2020.

;
/
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CHAMADA PÚBLICA N° 001-2020
ANEXO VII

TERMO DE REFERÊNCIA

1)

DO OBJETO

Aquisição de gêneros alimentícios, através Chamada pública para aquisição de gêneros
alimentícios, da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atender as
necessidades da secretaria municipal de educação do município de Campestre do
Maranhão/MA, conforme este Termo de Referencia.
2)

JUSTIFICATIVA

A aquisição do objeto do presente Termo de Referencia faz-se, necessária para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Campestre do
Maranhão - MA, assim, a obtenção de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações visa promover a melhoria
da qualidade da alimentação nas Instituições Educacionais desta municipalidade, bem como
criar oportunidades de geração de renda que poderão beneficiar famílias agricultoras,
estimular a permanência do agricultor no campo, valorizar a produção local/regional e
fomentar o desenvolvimento agrário sustentável.
ITFM

01
02
03
04
05
06
07
08
09

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM
-

Abacaxi / Pacotes de Kg /
Embalagem até 18 Kg
Abóbora / Unidades
aproximadas a 2 Kg
Alface / Unidades aproximadas
a 100g
Banana prata / Unidades
aproximadas a 120g / Caixa até
22 Kg
Batata doce / Pacotes de 1 Kg /
Embai, até 50 Kg
Cheiro verde / Unidades
aproximadas a 50g
Chuchu / Pacotes de 1 Kg /
Embai, até 20 Kg
Couve / Unidades aproximadas
a 100g
Farinha de mandioca / Embai,
até 1 Kg / Caixa até 12 Kg

VI . IM T

ttfH

TOTAL

LMD.

Ql AM

Kg

800

R$

4,00

R$

3.200,00

Kg

800

R$

3,50

R$

2.800,00

Kg

100

R$

4,03

R$

403,00

Kg

21.785

R$

3,00

R$

65.355,00

Kg

1.000

R$

5,00

R$

5.000,00

Kg

100

R$

2,50

R$

250,00

Kg

100

R$

4,00

R$

400,00

Kg

100

R$

2,60

R$

260,00

Kg

100

R$

7,37

R$

737,00
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10
11
12
13
14
15
16
17

Inhame / Pacotes de 1 Kg / Saco
até 20 Kg
Macaxeira / Pacotes de 1 Kg /
Caixa até 10 Kg
Mamão / Pacotes de 1 Kg /
Fardo de 5 Kg
Maxixe / Pacotes de 1 Kg /
Fardo de 5 Kg
Melancia / Unidades
aproximadas a 10 Kg
Milho verde em espigas /
Unidades aproximadas a 100g
Quiabo / Pacotes de 1 Kg /
Fardo de 5 Kg
Tomate / Pacotes de 1 Kg /
Embai, até 22 Kg

Kg

100

R$

6,06

R$

606,00

Kg

960

R$

2,50

R$

2.400,00

Kg

500

R$

4,27

R$

2.135,00

Kg

120

R$

3,99

R$

478,80

Kg

13.000

R$

1,98

R$

25.740,00

UNID.

8.140

R$

1,60

R$

13.024,00

Kg

120

R$

3,92

R$

470,40

Kg

250

R$

6,00

R$

1.500,00

Valor por Extenso: CENTO E VINTE E QUATRO MIL
F. sr.T E C T \T O S r f l \ Q I T \ T \ T VOM REAIS 1
VINTE CENTAVOS

V. TOT AI.

RS 124.759,20

Valor estimado para contratação será de RS 124.759,20 (Cento e vinte e quatro mil e
setecentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos).
3) DO FORNECIMENTO E DO LOCAL DE ENTREGA OU PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

A entrega do objeto deste contrato será parcelada, de acordo com as necessidades das
secretarias, mediante recebimento da “Ordem de Fornecimento”, emitida pelo setor
competente das Secretarias Municipais Solicitantes.
4)

FUNDAMENTO LEGAL

A contratação para o fornecimento, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal,
integralmente, na Lei n°. 11.947/2009 e Resolução/FNDE/CD n°. 38/2009 e
subsidiariamente no que couber na Lei N° 8.666/93 e suas alterações.
5) DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
5.1. - O contrato terá vigência até 31 de Dezembro de 2020, podendo ser aditivado no prazo

e no valor dentro dos critérios legais devidamente justificados, obedecendo-se aos limite:
previstos no art. 57, parágrafo I, inciso IV, da lei n°. 8.666/93 e alterações.
6) DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
6.1 - A Contratante, durante a vigência deste contrato, se compromete a:
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6.2 - Verificar se o objeto foi executado com observação às disposições pertinentes no
Termo de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento do pagamento do
objeto executado;
6.3 - Rejeitar o objeto cujas especificações não atendam, em quaisquer dos itens, aos
requisitos mínimos constantes do Termo de Referência.
6.4 - Designar servidores municipais para, na qualidade de fiscal, acompanhar a entrega do
objeto do contrato;
6.5 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão
de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes a administração.
6.6 - Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constantes de cada um dos itens que compõem o objeto deste termo, para que sejam
adotadas as medidas corretivas necessárias;
6.7 - Comunicar à Contratada, através do executor designado, qualquer problema que
ocorra durante a entrega do objeto;
6.8 - Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado neste contrato;
6.9 - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
Obrigações Contratuais;
7)

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 - Entregar o objeto somente após o recebimento da Ordem de serviço, emitida pelo setor
requisitante, conforme estabelecido neste TR.
7.2 - Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente,
às suas custas e riscos, num prazo de no máximo de 05 (cinco) dias úteis, quaisquer vícios,
defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições, decorrentes de culpa da empresa
fornecedora.
7.3 - Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus
empregados ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive
os decorrentes das aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da garantia,
mesmo expirado o prazo.
7.4 - Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente,
não eximirá o fornecedor de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações
pactuadas entre as partes;
/
7.5 - Efetuar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante, com relação
ao objeto;
7.6 - Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação descritas no
presente TR;
7.7 - Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer
condições inadequadas à execução do contrato ou a iminência de fatos que possam
prejudicar a perfeita execução do objeto;
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7.8 - Obter todas as licenças, autorizações e franquias necessárias à execução do objeto
contratado, pagando os emolumentos prescritos em lei;
7.9 Acatar as exigências dos Poderes Públicos e pagar, às suas expensas, as multas que lhes
sejam impostas pelas autoridades.
7.10 - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar à Administração
Pública Municipal ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou
dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que
estiver sujeita.
7.11 - Arcar com todos os ônus e obrigações concernentes a custos de mão de obra,
transportes, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do objeto
do contrato;
7.12 - Outras obrigações constantes neste Edital e no contrato administrativo decorrente.
7.13 - A CONTRATADA não será responsável:
7.14 - Por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste Edital.
7.15 - A Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão - MA não aceitará, sob nenhum
pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades,
sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros, sendo expressamente vedada a
subcontratação.
8)

DO PREÇO E DO PAGAMENTO

8.1 - O pagamento será mediante EMPENHO, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias após
a apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pelo setor competente da
Administração Pública Municipal, obedecendo ao cronograma de pagamentos da Secretaria
Municipal de Finanças.
8.2 - Para efetivação dos pagamentos respectivos, deverão ser apresentados juntamente com
as Faturas e Notas Fiscais as Certidões Negativas de débito CND do INSS, FGTS e com a
Fazenda Municipal do domicílio do proponente, devidamente atualizada; para apresentação
da CND do INSS, necessariamente será observado o disposto na a Portaria MF n° 358, de 5
de setembro de 2014. Atualizada pela Portaria MF n° 443, de 17 de outubro de 2014.
8.3 - O não cumprimento do subitem anterior implicará na sustação do pagamento que só
será processado após a apresentação das referidas certidões negativas, não podendo ser
considerado atraso de pagamento.

A

9) CONDIÇÕES GERAIS
fS
9.1 - A contratação reger-se-á pela Lei n°. 11.947/2009 e Resolução/FNDE/CD n°. 38/2009^
Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores e pelas condições estabelecidas no instrumento T x
contratual.
V
10) DO FORO E DA PUBLICAÇÃO

10.1-Para dirimir quaisquer dúvidas surgidas em decorrência do não cumprimento do
instrumento contratual, os contratantes deverão eleger o Foro da Comarca de Porto Franco MA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja;
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10.2Os casos omissos serão resolvidos com estrita observância à Legislação
Pertinente, em especial a Lei n° 8.666/93, e alterações.

