ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE STIO NOVO
CNPJ: 05.631.031/0001-64
COMISSAO PERMANENTE DE LIcITAçA0/CPL
EDITAL CHAMADA PUBLICA No 001/2016
CHAMADA PUBLICA DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A
ALIMENTAçA0 ESCOLAR CHAMADA PUBLICA NO 001/2016.
A Prefeitura Municipal do SItio Novo, Estado do Maranhao, através da
Comissao Permanente de Licitaçao/CPL, partaria n° 1.597 do 04 de Janeiro de
2016, no usa do suas atribuiçoes legais, e atendendo a Lei Federal n° 11.947,
de 16 de junho do 2009, e a Resoluçao/CD/FNDE n° 26, de 17 de junho do
2013, informa que se encontra aberto o Edital do Chamada PUblica para
compra de Gêneros Alimenticios da Agricultura Familiar para a Alirnentaçao
Escolar das Unidades do Ensino.
OBJETIVO: Aquisição de géneros alimentIcios da agricultura familiar e
emproondedor familiar rural para atender as alunos matriculados na Redo
PUblica Municipal do Municipio do SItio Nova / MA.
2 - FONTE DE RECURSO;
UNIDADE 26— SECRETARIA DE EDUCAcAO;
Manutençao de Programa de Alimentaçao Escolar - PNAE
12.306.0251.2033.0000
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
3. CARACTERISTICAS E QUANTIDADES DO PRODUTO:
As propostas seräa • rocobidas em dais envelopes lacrados (01 e 02) das
08h30min do dia 02 de Agosto 2016, na sala da Comissao Permanente do
Licitaçao na Avenida Presidente José Sarney SIN Centro Predio da Prefeitura
Municipal pelo(s) grupos formal e/ou informal, de acordo com a Anexo II DEMANDA DO PRODUTO COM QUANTIDADE - contidos na lista de produtos.,
corn os respectivos proços abaixo relacionados:
As mercadorias deverao ser entrogues isentas do substáncias terrosas,
sujidades ou corpos estranhos aderidos a superficie oxterna, parasitas, larvas
ou outros animais, umidade externa anormal, odor e sabor estranhos e
enfermidades, coma também, deverao ser entregues de acordo cam as
seguintes quantidades especificadas no Anexo II - DEMANDA DO PRODUTO
COM QUANTIDADE e de acordo cam a cronograma, afixado na Escola o
disponibilizado oportunamente ao produtor a qual so poderé ser alterado
mediante prévia comunicaçäo por parte da Comissao Permanente do Licitaçäo
o CONTRATADO.
3.1 - 0 inicia da ontrega dos produtos deve observar o que diz a cronograma
definido na escola no ato contratual.
3.2 - No ato da entrega, a TERMO DE RECEBIMENTO deve ser assinado pela
represontante da Unidado Executora e pelo grupo/ricultor individual
fornecedor.
II
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3.3 - Termo de Recebimento é o instrumento que atesta que Os produtos
entregues estao do acordo corn o cronograrna previsto no contrato e dentro dos
padroes de qualidade exigidos.
4. PARTICIPAAO NA CHAMADA PUBLICA A forma de participaçao será a
definida nos termos da Resolução/CD/FNDE n° 26, de 17 do junho de 2013.
Os fornecedores seräo Agricultores Farniliares e Ernpreendedores Farniliares
Rurais, detentores do Declaraçao de Aptidao ao Programa Nacional de
Fortalecirnento da Agricultura Familiar - DAP Fisica e/ou Juridica, conforme a
Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006, e onquadrados no Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, organizados em grupos
formais e/ou informais, fornecedores individuais.
Os grupos candidatos a participaçao da Chamada Püblica devorao apresentar:
4.1 - ENVELOPE N°.001 - DOCUMENTAçAO PARA HABILITAçA0 Para a
habilitaçao nosta Charnada Püblica, as Grupos Informais de A gricultores
Familiares deverao entregar a Cornissao Perrnanente de Licitaçao, as
seguintes documentos:
- Prova de inscrição no Cadastro de Possoa FIsica (CPF);
II - Extrato da DAP, de cada Agricultor Familiar participante, ernitido nos
Ultirnos (45) quaronta e cinco dias;
Ill - Prova de atendirnento do requisitos previstos em lei especifica, quando for
O caso e;
IV - Doclaraçao de quo as gêneros alimontIcios a serern entregues são
oriundos de produçao prOpria, relacionadas no Projeto de Venda.
Para a habilitaçao nesta Charnada PUblica, Grupos Formais da Agricultura
Familiar o do Empreendodores Familiares Rurais constituidos ern Cooperativas
o Associaçoes doverao ontregar a Cornissao Permanento do Licitaçao os
seguintes documentos:
- Prova do inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);
II - Extrato da Declaraçao de Aptidao ao PRONAF - DAP JurIdica para
associaçOes o cooporativas participante, ernitido nos Ultimos (60) sessenta
dias;
Ill - Copias das certidOes negativas junto ao INSS, FGTS, Receita Federal e
Divida Ativa da Uniao;
IV - COpias do estatuto o ata do posse da atual dirotoria da entidade rogistrada
na Junta Comercial, no caso do cooperativas, ou CartOrio de Registro Civil do
Possoas Juridicas, no caso de associaçOes. No caso de ernpreendimontos
familiares, devorá ser apresentada cOpia do Contrato Social, registrado ern
Cartôrio do Registro Civil de Pessoa JurIdica;
V - Doclaraçao de que as génoros alimentIcios a serom entreguos, são
produzidos pelos associados /cooperados relacionados no pro4to do vonda;
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VI - Declaraçao do seu representante legal de responsabilidade pelo controle,.
do atendimento do limite individual de venda de seus cooperados/associados.
VII - Prova de atendimento de requisitos previstos em lei espeeIfica
quando for o caso;
Para a habilitaçao nesta Chamada Püblica, o Fornecedor Individual deveräo
entregar a Comissao Permanente de Licitaçao, os seguintes documentos:
I - Prova de inscriçao no Cadastro de Pessoa FIsica (CPF);
II - Extrato da Declaraçao de Aptidão ao PRONAF (DAP fisica) do agricultor
familiar participante, emitido nos Ultimos (60) sessenta dias;
Ill - Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especifica, quando for
o caso e;
IV - Declaraçao de que os gêneros alimentIcios a serem entregues são
oriundos de producao própria, relacionada no Projeto de Venda.
Na ausência ou irregularidade de qualquer desses documentos, flea facultado a
abertura de prazo para regularizacao da doeumentaçao.
4.2 - ENVELOPE N°. 002 - PROJETO DE VENDA
a) - Projeto de Venda de GOneros Alimenticios da Agricultura Familiar para
Alimentaçao Escolar elaborado conjuntamente entre o Grupo Informal e a
Entidadé Articuladora deverá constar o nome, o CPF, o n° da DAP Fisica e
assinatura de todos os Agricultores Familiares participantes;
b) - Projeto de Venda de Generos AlimentIcios da Agricultura Familiar para
Alimentaçao Escolar elaborado pelo Grupo Formal devera constar o nome, o
CPF, o n ° da DAP Fisica e assinatura de todos os Agricultores Familiares
participantes;
c) - Projeto de Venda de Generos AlimentIcios da Agricultura Familiar para
Alimentaçao Escolar elaborado pelo Fornecedor Individual, devera constar o.
nome, o CPF e DAP FIsica e a assinatura do agricultor participante.
Os projetos de venda deverao ser analisados em sessao publica registrada em
ata. Caso o fornecedor vencedor de determinado(s) produto (os) não possua
capacidade de fornecimento de toda a quantidade solicitada, a Comissao
Permanente de Licitaçao podera adquirir 0 (Os) mesmos produto (os) de mais
de um fornecedor, respeitando a ordem de classificaçao dos proponentes.
d) Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos
constatada na abertura de prazo para sua regularizaçao de ate 05 dias,
conforme anälise da Comissao Julgadora.
5. pREçOs: Os preços dos produtos a serem adquiridos da agricultura familiar
deveraq se previamente definidos pela Entidade Executora/SUPAE e
publicados neste edital de Chamada PUblica.
5.1. 0 preço para a aquisição dos géneros alimentIcios será o que estiver 0
mais prôximo ao preço de referéncia apontado na cham49la pUblica,
considerando a qualidade do produto.
II
c-N

Comissão Permanente de L
Av. Presidente José Sarney, s/n, Cent

PL
/
: 5.925-000 - Sitio Novo

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
CNPJ: 05.631.031/0001-64
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAçAO/CPL
5.2. Serao utilizados para composiçao do preço de referéncia:
- Para a definiçao dos precos, será realizada ampla pesquisa de preços.
- 0 preço de aquisiçao de cada produto será o preço medio pesquisa do por,
no minirno trés (03) propostas de preços nos mercados em ambito local. Dessa
forma, a pesquisa de preço deverã levar em conta a media dos preços pagos
aos agricultores familiares, darido preferência a feira do produtor da agricultura
familiar, quando houver.
- Projetos de venda com preços diferentes dos preços da chamada pUblica, a
Comissao Permanents de Licitação poderä solicitar a adequaçao dos projetos,
corn a inclusão dos preços previstos nests edital.
6. CLASSIFICAAO DAS PROPOSTAS:
6.1. 0 ENVELOPE N°. 002 - PROJETO DE VENDA será abertos na Sala da
Comissao Permanente de Licitaçao as 08:30 horas no dia 02 de Agosto de
2016 em audiéncia püblica, corn elaboraçao de ATA (a AlA devera ser lavrada
independente de ser apresentado ou nao PROJETO DE VENDA).
6.2. Serao consideradas propostas classificadas, as que preencham as
condiçOes fixadas nesta Chamada PUblica.
6.3 Cada grupo de fornecedores (formal e/ou informal / fornecedor individual)
deverá, obrigatoriamente, ofertar sua quantidade de alimentos, corn preço
unitário, observando as condiçOes fixadas nesta Chamada Püblica.
6.4 As amostras dos produtos especificados nesta Chamada PUblica deverao
ser entregues na Escola constante dos Anexos I e II, ate dia 02 de Agosto de
2016, das 8h ate 17 horas, para avaliaçao e seleção do produto a ser
adquirido, as quais deverao ser subrnetidas a testes necessários,
imediatamente após a fase de habilitaçao.
7. RESULTADO;
A Cornissao Permanente de Licitaçäo divulgará o resultado do processo em ate
dois dias - 48 horas (dias Uteis) apos a conclusao dos trabalhos desta
Chamada PUblica o qual ficará fixado no Quadro Mural da Prefeitura Bern como
no Mural da secretaria de educação do MunicIpio constantes do Anexo II, por
urn periodo de 08 oito dias.
8. CONTRATAcAO
Os contratos devem estabelecer corn clareza e precisao as condiçOes para
execuçao expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigaçoes e
responsabilidades das partes, em conformidade corn os termos da Chamada
PUblica,e da proposta a que se vinculam.
8.1. Uma vez declarado vencedor, o Proponente Vendedor deverá assinar 0
Contrato de Compra e Venda de géneros alirnenticios, de acordo corn o
modelo constants no Anexo IV.
A
8.2. 0 contrato de aquisiçäo dos gêneros alimentIcios deve ser asinado pelas
partes envolvidas:
,-
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Entidade Executora, cooperativa/associaçao, grupo informal ou fornecedor
individual.
8.3. 0 limite individual do venda do agricultor familiar e do empreendedor
familiar rural dove respeitar o valor máximo de R$: 41 .966,00 (Quarenta e urn
mil novecentos sessenta e seis reais) por Declaraçäo de Aptidao ao
PRONAF (DAP)/ano e será acompanhado polo FNDE E MDA, conforme
Acordo do Cooperaçao firmado entre estes.
9. RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES
9.1. Os fornecedores que aderirem a este processo declaram quo atendem a
todas as exigencias legais e regulatorias para tanto e que possuem autorizaçao
legal para fazer a proposta, sujeitando - so, em caso do declaraçâo falsa, as
penalidades da legislaçao civil e penal aplicáveis.
9.2. 0 fornecedor so compromete a fornecer os géneros alimeritIcios conforme
o disposto no padrao do identidade e qualidade estabelecida na legislaçao
vigente e as espocificaçoes técnicas elaboradas pela Supervisao do
Alimentaçao Escolar.
9.3. 0 fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentIcios nos
preços estabelecidos nesta Chamada PUblica por urn perlodo do cinco rneses;
9.4. 0 fornecedor so compromete a fornocer os géneros alimenticios para as
escolas conformo cronograma de entrega definido pela Corhissao Permanente
do Licitaçâo, com datas, locais, produto e qualidades, e as datas do pagamento
dos agricultores familiares, além das demais cläusulas do compra e venda. 0
inIcio da entrega dos produtos deve obsorvar o cronograma ostabelecido no
ato contratual.
9.5 A entroga dos generos alimonticios deverá rospeitar o cronograma abaixo:
No PRODUTOS QTDE LOCAL DE ENTREGA PERIODICIDADE DE ENTREGA
(SEMANAL QUINZENAL)
10. FATOS SUPERVENIENTES
Os ovontos previstos nesta Chamada PUblica estao diretamonto subordinados
A roalizaçao o ao sucesso das diversas etapas do procosso. Na hipótose de
ocorréncia de fatos supervenientes a sua publicaçao, quo possam vir a
prejudicar o procosso e/ou por determinaçao legal ou judicial, ou ainda por
decisão da Profeitura Municipal de SItio Novo - MA, podorá haver:
a) adiamonto do processo;
b) rovogaçao dosta Chamada PUblica ou sua modificaçao no todo ou em parte.
11. IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE Observado o disposto no
item nove acima, apôs a divulgaçao do resultado das ofertas, objeto desta
Chamada PUblica, a Prefeitura Municipal de SItio Novo - MA considerará, para
todos os fins, quo aregistrg1de preços do géneros alimonticios da agricultura
familiar e do empreeridedorflmiliar rural estará concretizado.
12. DISPOSICOES FINAlS!!
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A participaçao de qualquer proponente vencedor no processo implica a
aceitaçao tácita, incondicional, irrevogâvel o irretratável dos seus termos,
regras e condiçoes, assim coma dos seus anexos.
13. DISPOSIcOES GERAIS
13.1 - A presente Chamada PUblica poderà ser obtida na Prefeitura Municipal
de SItio Novo na Avenida Presidente José Sarney s/n - Centro - SItio Novo MA.
13.3 - 0 agricultor deverá procurar a Secretaria Municipal do Educaçao para
auxiliar na elaboraçao do projeto do venda, e a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Rural e Aquicultura e Pesca.
13.4-Os produtos deverao sertodos do primeira qualidade.
13.5 - As entregas seräo de acordo corn as quantidades estipuladas, no Anexo
II relativo a secretaria do interesse do Grupo Formal e/ ou Informal/ fornecedor,
e do acordo corn a cronograma, solicitado pela secretaria e disponibilizado
oportunamente ao agricultor /produtor a qual so poderá ser alterado mediante
prévia comunicaçao por parte da Comissao Permanente do Licitaçao e
CONTRATADO.
13.6 - Os produtos seräo conferidos, quanta ao peso e a qualidade, podendo
ser devolvido.
13.7 - Quaisquer dUvidas liguem para telefone contido no Anexo respectivo na
sede da Prefeitura Municipal na sala da comissao permanente do Iicitaçao.
Faz parte integrante do presente expediente:
Anexo I —TERMO DE REFERENCIA DA CHAMADA PUBLICA NO 001/2016
Anexo II - DEMANDA DO PRODUTO COM QUANTIDADE POR ESCOLA
Anexo III - MODELO DE PROJETO
Anexo IV - MINUTA DO CONTRATO
Anexo V - TERMO DE RECEBIMENTO
Anexo VI - DECLARAcAO DE PRODUcAO PROPRIA.
Anexo VII - DECLARAcAO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL de
responsabilidade pebo controle do atendirnento do limite individual do venda de
seus cooperados/associados.
SItio Novo, lode Junho do 2016.
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ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO N.° ...... ........... /2016

cm

CONTRATO DE AQUISIçAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SEM UCITAcA0
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAcAO ESCOLAR.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA, corn sede Avenida
Presidente José Sarney s/n centro SItio Novo, Estado do Maranhao - MA,
inscrita no CNPJ sob fl. 0 05.631.031/0001-64, doravante denominada
CONTRATANTE, representada neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr.
............................................. . .............. . ................. . .......... .. ........ , residente a
Rua ........................................ n° ..............nesta cidade de SItio Novo -MA,
portador do RG n.° .............e do CPF/MF n.° ...................................., e de outro
lado a firma ...................................estabelecida a ....................................no
........ .... em ............... ....Estado do Maranhao, inscrita no CNPJ/MF sob n.°
...............................e Inscriçao Estadual n.° ..........................doravante
denorninada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr...........................
........................., portador do RG n.° .......................e CPF/MF n.°
residente
domiciliado
na
e
rua
............................ . ................ , n o ..... .na cidade de ..................(para grupo
formal), CPF SOB n°
(grupos informais e individuals) doravante
denominado CONTRATADO (a), fundamentados na s disposicOes Lei no
11.947/09, lei 8666/93 da Resoluçao /CD/FNDE no 26/13, e tendo em vista o
que consta na Chamada PUblica n° 001/2016, resolvem celebrar o presente
contrato mediante as cláusulas que seguem:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
E objeto desta contrataçao a aquisiçäo de GENEROS ALIMENTICIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAçAO ESCOLAR, para alunos da
rode de educaçao básica pUblica, verba FNDE/PNAE, 2 0 sernestre de 2016,
descritos fibs itens enurnerados no ANEXO II - (A, B, C, 0, E, F, C, H, I, J, K,
conforme a ordem das escolas) - DEMANDA DO PRODUTO COM
QUANTIDADE POR ESCOLA, todos de acordo corn a Chamada PUblica n.° 1,
o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independenternente
de anexação ou transcrição. CLAUSULA SEGUNDA - DAS 0BRIGAç0ES:
o CONTRATADO se compromete a fornecer as gêneros alimentIcios da
Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda
de Géneros Alirnenticios da Agricuitura Familiar parte iØtegrante deste
Instrumento (ANEXO III).
CLAUSULA TERCEIRA - DOS LIMITES:
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o limite individual de venda de géneros alimentIcios do Agricultor Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominado CONTRATADO, será de
ate R$: 41.966,00 (Quarenta e urn mil novecentos sessenta e seis reals)
por DAP por ano civil, referente a sua produçäo, conforme a legislaçao do
Programa Nacional de Alimentaçao Escolar.
CLAUSULA QUARTA - DA ENTREGA DAS MERCADORIAS:
o inicio para entrega das mercadorias será imediatamente apôs o recebirnento
da Ordem de Compra, expedida pela Unidade Executora, sendo o prazo do
fornecimento ate o término da quantidade adquirida ou ate
de
de 2016.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita na Escola de acordo corn a
Chamada PUblica n° 001/2016, Anexo II. e conforme cronograma, corn
quantidade e dias, afixado na Escola e disponibilizado oportunamente ao
produtor contratado
conforme cronograma abaixo:
CRONOGRAMA DE ENTREGADOS GENEROS ALIMENTICIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR:

No

PRODUTQ

UNIDADE

QUANTIDADE

PERIODICIDADE

PREODE
AQUISIçAO
UNIT R$ TOTAL R$

VALOR TOTAL DO CONTRATO
VALOR TOTAL DO CONTRATO
b. 0 recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do TERMO
DE RECEBIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR e das Notas Fiscais de
Venda pela pessoa responsével de recebimento da alimentaçao definido pela
Escola.
CLAUSULA QUINTA - Do Preço e do Pagamento:
Pelo fornecimento dos gêneros alirnenticios, nos quantitativos descritos no
Projeto de Venda de Géneros Alirnenticios da Agricultura Familiar, o
valor total
de
0
CONTRATADO receberáj
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a) 0 recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentaçao do Termo
de Recebirnento e das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela
alimentaçao no local de entrega, consoante anexo deste Contrato.
b) 0 pagarnento será efetuado ate o 15 0 (decimo quinto) dia subsequentes a
entrega dos produtos, mediante apresentaçao da Nota Fiscal, devidamente
atestada por servidor responsável de recebimento da secretaria.
CLAUSULA SEXTA - DA NECESSIDADE DE INFORMAQAO:
Os CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES
ARTICULADORAS deverao informar ao Ministérlo do Desenvolvimento Agrario
- MDA Os valores individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda
de Generos
Alimenticios, consoante ao Projeto de Venda, em no máximo 30 dias apás a
assinatura do contrato, por meio de ferrarnenta disponibilizada pelo MDA.
CLAUSULA SETIMA - DA coMPoslcAo DOS VALORES:
No valor mencionado na Cláusula Sexta estao incluldas as despesas corn frete,
recursos hurnanos e materials, assim como corn os encargos fiscais, sociais,
comercials, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas
necessárias ao cumprimento das obrigaçOes decorrentes do presente contrato.
CLAUSULA O!TAVA - DAS DESPESAS:
As despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta do PROGAMA
NACIONAL DE ALIMENTAAO ESCOLAR - PNAE.
CLAUSULA NONA - DO PROCEDIMENTO DE PAGAMENTO:
0 CONTRATANTE, ap6s receber os documentos descritos na Cláusula
Quarta, alInea "b", e apôs a o Recebimento das Notas Fiscais correspondentes,
efetuara o seu pagamento no valor referente aos TERMOS DE
RECEBIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, rnediante transferencia
eletrOnica identificada.
Näo será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver
pendéncia de Iiquidaçao da obrigaçao financeira em virtude de penalidade ou
inadimplencia contratual.
CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES:
O CONTRATANTE que nao seguir a forma de liberaçao de recursos para
pagarnento do CONTRATADO FORNECEDOR, deverá pagar multa de 2%,
mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da oarcela vencida. Ressalvados os
casos quando nAo efetivados os repasses rnensais de recursos do FNDE em
tempo hábil.
CLAUSULA ONZE - DA INADIMPLENCIA CONTRATANTE:
proceder-se-á conforme o § 1 0
Os casos de inadimplencia da CONTRATP
slaçoes relacionadas.
do art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais
CLAUSULA DOZE - DA GUARD DA D0cuMENTAçA0
CONTRATADO:
,
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O CONTRATADO FORNECEDOR devera guardar polo prazo minimo de 05
(cinco) anos, copias das Notas Fiscais de Venda, ou congenere, dos produtos
participantes do Projeto do Venda de GOneros AlimentIcios da Agricultura
Familiar para Alimentaçao Escolar, estando a disposiçao para cornprovaçAo.
CLAUSULA TREZE - DA GUARDA DA DOCUMENTAcAO PELO
CONTRATANTE 0 CONTRATANTE so compromete em guardar pelo prazo de
20 (vinte) anos das Notas Fiscais do Compra, os Termos de Recebirnento e
Aceitabilidade, apresentados nas prestaçOes de contas, bern como o Projeto de
Venda de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar e documentos anexos, estando a disposiçao para comprovaçao.
CLAUSULA QUATORZE - DA RESPONSABILIDADE POR DANOS:
E de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o
ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes do sua culpa ou dolo na execuçao do contrato, nao excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizaçao.
CLAUSULA QUINZE - DO INTERESSE PUBLICO:
0 CONTRATANTE em razäo da supremacia dos interesses pUblicos sobre os
interesses particulares poderá: a. modificar unilateralmente o contrato para
melhor adequaçao as finalidades de interesse püblico, respeitando os direitos
do CONTRATADO;
b. rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infraçao contratual ou.
inaptidao do CONTRATADO;
c. fiscalizar a execuçao do contrato;
d. aplicar sançOes motivadas pela inexecuçao total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do
CONTRATADO, deve ser respeitado o equilibrio econÔmico-financeiro,
garantindo-lhe o aumento da remuneraçao respectiva ou a indenizaçao por
despesas ja realizadas.
CLAUSULA DEZESSEIS - DAS MULTAS:
A multa aplicada apOs regular processo administrativo poderá ser descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for
o caso, cobrada judicialmente. CLAUSULA DEZESSETE - DA FISCALIZAAO CONTRATUAL:
A fiscalizaçao do presente Contrato ficará a cargo da Supervisão de
Alimentaçao Escolar/SEDUC, do Conselho do Alimentação Escolar - CAE e
outras entidades eventualmente designadas polo FNDE.
CLAUSULA DEZOITO - DA LEGIsLAçAO APLICAVEL:
O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada PCiblica no 001/2016, pela
Resoluçao CD/FNDE no 26/13 e pela Le no 11.947/09 e o dispositivo que a
regulamente, em todos os seus termos, qual será aplicada, tambem, oe o
contrato for omisso.
If
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CLAUSULA DEZENOVE - DO ADITAMENTO CONTRATUAL:
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal
entre as partes, resguardada as suas condiçoes essenciais.

Iiti

CLAUSULA VINTE - DAS cOMUNI0AcOES: As comunicaçOes com origem
neste Contrato deverao ser formais e expressas, por meio de carta, que
somente terá validade so enviada mediante registro de recebimento, por fax,
transmitido pelas partes.
CLAUSULA VINTE E UM - DA RESCISAO:
Este Contrato, desde quo observada a formalizaçao preliminar a sua
efetivaçao, por carla, consoante Cláusuia Vinte e Um, poderá ser rescindido,
de pleno direito, independentemente de notificaçäo ou interpelaçao judicial ou
extrajudicial, nos seguintes casos:
a. por acordo entre as partes;
b. pela inobservância do quaiquer de suas condiçOes;
c. quaisquer dos motivos previstos em lei.
CLAUSULA VINTE E DOIS - DA VIGENCIA:
O presente contrato vigorará na data da sua assinatura ate a entrega total dos
produtos adquiridos ou ate
do
de
CLAUSULA VINTE E TRÉS - DO FORO:
E competente o Foro da Comarca de
para dirimir qualquer
controvérsia que se originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em
trés vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.
do 2016.
____de

COMISSAO PERMANETE DE LICITAçAO.

CONTRAT

(agricultores no caso de grupo informal)
TESTEMUN HAS:

2.

4
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ANEXO V
TERMO DE RECEBIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
Atesto
que
(nome
da
Entidade
Executora
,represent da por (nome do representante
CPF
recebeu em
o periodo de
/
/
a
I
/
fornecedor(es),
dos produtos abaixo relacionados
No DE
ORDEM

PRODULTO

QUANTIDADE

I

UNIDADE

/
ou durante
do(s) nome(s) do(s)

I UNITARIO R$

TOTAL R$

() Anexar notas tiscais ou recibos välidos.
Nestes termos, os produtos entregues estao de acordo corn o Projeto de Venda
de Géneros Alimenticios da Agricultura Familiar para Alimentaçao Escolar e
totalizarn
valor
de

Declaro ainda que o(s) produto(s) recebido(s) está (ao) de acordo corn os..
padroes de qualidade aceitos por esta instituiçao, pelo(s) qual (is) concedemos
a aceitabilidade, comprornetendo-nos a dar a destinaçao final aos produtos
recebidos, conforme estabelecido na aquisiçao da Agricultura Familiar para
Alimentaçao Escolar, aprovado pelo CAE.
de
de
Representante da Entidade Executora

Ak
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ANEXO VI
(MODELO)

DEcLARAcAO DE PRODuçAO PROPRIA DE ALIMENTOS
(Nome
do
Produtor),
inscrito
CPF
no
N°
e
portador
da
RG
residente e domiciliado na
____MunicIpio
de
,DECLARA, para fins do disposto no Ed ita I
de Chamada PUblica de Compra de Géneros AlimentIcios de Produl os da
Agricultura Familiar no 001/2016, que os géneros alimentIcios a serem
entregues são oriundos de produçao prOpria.

Sitio Novo,

de

2016.

Assinatu ra
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ANEXO VII
(MODELO)
DECLARAçA0 DE LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA POR AGRICULTOR DAP/ANO (Referenda: CHAMADA PUBLICA EDITAL NO 001/2016)
A (preencher corn norne/razão social da cooperativa/associaçao), pessoa
juridica
de
direito
inscrita
privado,
no
CNPJ
sob
no
o
....................., corn sede na Rua ....................................no ........
Bairro ....................CEP ...............,na Cidade de ......................................
Estado do Maranhao, neste ato representada por seu representante legal, Sr
(a) ..........................................nacionalidade, portador do Registro Geral no
........inscrito no CPF sob no .................................................
residente
na
Rua
.............................,
no
Bairro
............................ . ......................... , CEP ...................................na Cidade
de.........................................., Estado do Maranhao. DECLARA que se
responsabiliza pelo curnprirnento da RESOLUçAO/CD/FNDE NO 26/2013, DO
MINISTERIO DA EDUCAcAO, que limita o valor individual de venda do
Agricultor Familiar em no máximo R$: 41.966,00 (Quarenta e urn mil
novecentos sessenta e seis reals), por DAP/ano. SItio Novo, de
de 2016.

(nome e assinatura do representante legal)
(carimbo corn CNPJ)
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