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CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 199/2021. 

Chamada Pública n.º 002/2021, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da 
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme§1º do art.14 da Lei n.º 
11.947/2009 e Resolução CD/FNDE n°26/2013 alterada pela Resolução/CD/FNDE/MEC nº 4, de 
3 de abril de 2015. 
 
A Prefeitura Municipal de América Dourada, pessoa jurídica de direito público, com sede à 

Av. Romão Gramacho, nº 77, Centro, América Dourada-BA, inscrita no CNPJ sob n. 

13.891.536/0001-96, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, o Senhor Joelson 

Cardoso do Rosário, portador do CPF sob o n° 374.067.795-34, brasileiro, residente e 

domiciliado nesta cidade, no uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto no 

art.14, da Lei nº 11.947/2009 e na Resolução FNDE nº 04/2015, através da Secretaria 

Municipal de Educação, vem realizar Chamada Pública para aquisição de gêneros 

alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao 

atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/Pnae, durante o período de 

2021. Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão 

apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda no dia 26/07/2021, às 

14:00 horas, na Av. Romão Gramacho, S/N, Centro – América Dourada-BA. 

 
1. JUSTIFICATIVA 

 A Constituição Federal de 1988 em seu art. 208 determina que o dever do Estado (União, 
Estado e Municípios) com a educação é efetivado mediante a garantia de atendimento em creche 
e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade (inciso IV) e atendimento ao educando no 
ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde (inciso VII). Já o artigo 3º, inciso I, da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96), traz como um dos princípios do ensino 
a garantia de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.  

 Diante disso, o Governo Federal implantou o Programa Nacional de Alimentação 
Escolar para atender aos alunos da educação básica. O PNAE tem caráter suplementar, conforme 
prevê o art. supracitado e tem como objetivo contribuir para o crescimento, o desenvolvimento, a 
aprendizagem, o aumento do rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis 
entre os estudantes. 

 Dessa forma, o município de América Douarda/BA tem o dever constitucional de prover a 
alimentação escolar dos alunos matriculados em sua rede de ensino, e para tanto, faz-se 
necessário à aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação escolar.  

 Ocorre que, de acordo com o art. 14 da Lei 11.947/2009, que dispõe sobre o atendimento 
da alimentação escolar: 

Art. 14. Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, 
no âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser 
utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da 
agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas 
organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma 
agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades 
quilombolas. 

§ 1o A aquisição de que trata este artigo poderá ser realizada 
dispensando-se o procedimento licitatório, desde que os preços 
sejam compatíveis com os vigentes no mercado local, 
observando-se os princípios inscritos no art. 37 da Constituição 
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Federal, e os alimentos atendam às exigências do controle de 
qualidade esta56belecidas pelas normas que regulamentam a 
matéria. 

 
Diante do exposto, justifica-se a presente CHAMADA PÚBLICA em razão da necessidade de 
aquisição dos gêneros alimentícios que devem ser utilizados na elaboração da alimentação 
escolar que será distribuída aos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino e para cumprir o 
quanto disposto na Constituição Federal e na Lei 11.947/2009 que determina que no mínimo 30% 
dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, deverão ser utilizados na 
aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar 
rural ou de suas organizações. 

2. OBJETO 
 

O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios oriundos da 
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE para atender as demandas da Alimentação Escolar do Município 
de América Dourada/BA, conforme especificações dos gêneros alimentícios abaixo: 
 

ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA UNID. QTDE. 
VALOR 
MÉDIO VALOR TOTAL 

1.  

ABACAXI: FRUTO DE TAMANHO MÉDIO, LIMPO, DE 
PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME E INTEGRO CASCA SÃ, SEM 
RUPTURAS OU MACHUCADOS, GRAU DE MATURAÇÃO 
IDEAL PARA CONSUMO, LIVRE DE PARASITAS OU 
FUNGOS, LIVRE DE SUJIDADES OU MATERIAIS 
TERROSOS, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES. UND 4000 R$        4,82 R$     19.280,00 

2.  

LARANJA PERA: PRODUTO IN NATURA, FRESCO, DE 
PRIMEIRA QUALIDADE, CASCA SÃ, FIRME, COM GRAU DE 
AMADURECIMENTO IDEAL PARA CONSUMO, SEM 
RUPTURAS OU MACHUCADOS, LIVRE DE PARASITAS, 
SUJIDADES OU MATERIAIS TERROSOS. KG 8000 R$        3,05 R$     24.400,00 

3.  

LEITE PASTEURIZADO TIPO C: LEITE FLUIDO, 
PASTEURIZADO, ELABORADO A PARTIR DO LEITE DE 
VACA CRU, INTEGRAL OU SEMIDESNATDO, DE PRIMEIRA 
QUALIDADE, COM ASPECTOS CARACTERÍSTICOS DO 
PRODUTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO 
VIGENTE; EMBALAGEM PLÁSTICA FOSCA DE 1 LITRO; 
PRODUTO REFRIGERADO. KG 45000 R$        3,85 R$   173.250,00 

4.  

MEL: MEL DE ABELHA, PURO, COR E SABOR 
CARACTERÍSTICO DO PRODUTO, DEVENDO CONTER EM 
SUA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COM SELOS E 
CARIMBOS PERTINENTES AO PRODUTO, DATA DE 
FABRICAÇÃO E VALIDADE. EMBALAGEM DE 200 A 500 ML. KG 100 R$     28,33 R$        2.833,00 

5.  

MELÃO: PRODUTO FRESCO, COM GRAU MÉDIO DE 
MATURAÇÃO, CASCA SÃ, FIRME, SEM RUPTURAS OU 
MACHUCADOS, LIVRE DE PARASITAS, SUJIDADES E 
MATERIAIS TERROSOS, LIVRE DE RESÍDUOS DE 
FERTILIZANTES. KG 8000 R$        2,82 R$     22.560,00 

6.  
PAMONHA: PAMONHA COZIDA, EMBALADA 
INDIVIDUALMENTE EM PALHA, COM PESO MÉDIO DE 130 
GR. COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. UND 10800 R$            - R$                     - 

7.  

POLPA DE FRUTAS: POLPA DE FRUTA NATURAL, 
CONCENTRADA, CONGELADA, OBTIDA ATRAVÉS DO 
BENEFICIAMENTO DE FRUTAS COMO MARMELO, 
ACEROLA, UMBU, MANGA, MARACUJÁ, ABACAXI, GOIABA, 
CAJÁ E TAMARINDO; LIVRE DE  CORANTES ARTIFICIAIS E 
ADITIVOS QUÍMICOS, SABOR CARACTERÍSTICO DA FRUTA; 
EMBALAGEM PLÁSTICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE,  
DE 01 KG; CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E 
PRAZO DE VALIDADE. KG 16000 R$        6,45 R$   103.200,00 
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8.  
RAPADURA: PRODUTO OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, 
TAMANHO MÉDIO DE 30 GR, DEVENDO TER EM SUA 
EMBALAGEM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. UND 8000 R$        0,88 R$        7.040,00 

   
*Preço de aquisição é o preço a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar. (Resolução 

CD/FNDEn°26/2013 alterada pela Resolução/CD/FNDE/MEC nº 4, de 3 de abril de 2015, Art. 29, 

§3º). 

 

3. FONTE DE RECURSO 
 
A despesa orçamentária decorrente do Contrato firmado a partir desta Chamada Pública correrá 

à conta das dotações vigentes suprida com Recursos provenientes do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar– PNAE e Ordinários do Município, a saber: 

 

Unidades Gestoras: 05.01.01 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Projeto/Atividade: 2011 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Projeto/Atividade: 2018 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR – PNAE 

Elemento de despesa: 3390.30.00 - OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 

Fonte de recursos: 01 / 15 

 

4. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR 
 
Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua produção agrícola na forma 

de Fornecedores Individuais, Grupos Informais e Grupos Formais, de acordo com Resolução 

CD/FNDEn°26/2013 alterada pela Resolução/CD/FNDE/MEC nº 4, de 3 de abril de 2015. 

 
4.1. ENVELOPE Nº 001 - HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL (não organizado em 
grupo). 
 
O Fornecedor Individual deverá apresentar no envelope nº 01 os documentos abaixo 
relacionados, sob pena de inabilitação: 
  
I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

II - o extrato da DAP Física do 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 agricultor participante; 
IV - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e 
V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção 
própria, relacionada no projeto de venda. 
VI - prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Dívida Ativa da União), Estadual, 
Municipal, sendo as duas últimas do domicílio ou sede do fornecedor individual, relativa à 
Seguridade Social, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 
negativa. 
 
4.2. 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 - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

II - o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, 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 de todos os agricultores participantes; 
IV - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e 
V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 
agricultores familiares relacionados no projeto de venda. 
VI - prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Dívida Ativa da União), Estadual e 
Municipal, sendo as duas   últimas do domicílio ou sede do grupo informal, Prova de inexistência 
de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 
negativa. 
 
4.3. 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; 

II - o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias; 
III - prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Dívida Ativa da União), Estadual e 
Municipal, sendo as duas últimas do domicílio ou sede do grupo formal, relativa à Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, Alvará de Funcionamento e 
Alvará Sanitário; 
IV- Certidão de Falência e Concordata; 
V - as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão 
competente;  
VI - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação 
Escolar; 

VII - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 
associados/cooperados; 
VIII - a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento 
do limite individual de venda de seus cooperados/associados. 
IX - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e 
 
5. ENVELOPE Nº 02 - PROJETO DE VENDA 
 
5.1. 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 III (modelo da Resolução CD/FNDE n° 26/2013 alterada pela 
Resolução/CD/FNDE/MEC nº 4, de 3 de abril de 2015). 
 
5.2. A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão pública e 
registrada em ata após o término do prazo de apresentação dos projetos. O resultado da 
seleção será publicado 02(dois) dias úteis após o prazo da publicação da relação dos 
proponentes e no prazo de 02 (dois) dias úteis o(s) selecionado(s) será(ão) convocado(s) para 
assinatura do(s) contrato(s). 
 
5.3 - O(s) projeto(s) de venda a ser(em) contratado(s) será(ão) selecionado(s) conforme critérios 
estabelecidos pelo art. 25 da Resolução. 
 
5.4. 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. 
 
5.5. Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos constatada na abertura 
dos envelopes poderá ser concedido abertura de prazo para sua regularização de até 02 (dois) 
úteis dias, conforme análise da Comissão Julgadora. 
 
6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS 
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6.1. Para seleção, os projetos de venda habilitadas serão divididos em: grupo de projetos de 
fornecedores locais, grupo de projetos do território rural, grupo de projetos do estado, e grupo de 
propostas do País. 
 
6.2. 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. 
I - 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. 

6.3. 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 de DAP Física); 
 
Caso a Ex. 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. 
 
6.4. No caso de empate entre grupos formais, terão prioridade organizações com maior 
porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro de 
sócios, conforme DAP Jurídica. 
 
6.5. 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. 
 
7. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS 
 
7.1. O(s) fornecedor (es) classificado(s) em primeiro lugar deverão entregar as amostras no 
Prédio da Secretaria Municipal de Educação situada à Avenida Romão Gramacho, s/n, Centro, 
América Dourada-BA das 08:00 às 12:00 Horas, em até 48 horas após a abertura dos 
envelopes, para avaliação e seleção dos produtos a serem adquiridos, as quais deverão ser 
submetidas a testes necessários, imediatamente após a fase de habilitação. 
7.2. O resultado da análise será publicado em até 24 horas após o prazo da apresentação das 
amostras. 
7.3. As amostras serão avaliadas pelo Responsável Técnico (nutricionista), juntamente com o 
CAE – Conselho de Alimentação Escolar do Município, Técnico da Secretaria Municipal de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e fiscal da Vigilância Sanitária Municipal, que 
inspecionarão e verificarão se os produtos ofertados guardam conformidade com as exigências 
do Ato Convocatório, bem como se estão próprios para consumo de acordo com as Normas 
Sanitárias. 

7.4. Serão desclassificadas as amostras de produtos que estejam fora das especificações, não 
apresentem a qualidade desejada ou deixar de atender as exigências estabelecidas nesta 
Chamada Pública. 
7.5. As amostras deverão ser apresentadas em embalagem original e intacta sem nenhum tipo 
de alteração. 
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7.6. Após o julgamento das amostras a equipe responsável emitirá o parecer técnico, que 
atestará a aceitabilidade ou a não aceitabilidade dos produtos apresentados pelos fornecedores 
habilitados. 
7.7. Fica vedado aos participantes o acesso às amostras entregues pelos demais concorrentes 
ou atrapalhar os trabalhos da equipe técnica responsável pela análise das amostras; 

7.8. Em hipótese alguma será permitida a substituição de amostras apresentadas para análise, 
ficando a proponente condicionada à qualidade, embalagem e resultados de análise. 
 

8. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS 
 

8.1. As entregas deverão ser efetuadas SEMANALMENTE de forma parcelada, conforme 
solicitação da Secretaria Municipal de Educação no Setor de Alimentação Escolar, localizado 
na Avenida Romão Gramacho, Centro, América Dourada-BA. 
8.2. A quantidade de gêneros alimentícios a serem adquiridos é estimada com base nos 

cardápios da alimentação escolar, elaborados pela nutricionista responsável. 

8.3. Os Gêneros Alimentícios deverão ser entregues no Setor de Alimentação Escolar 
conforme cronograma de entrega estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, de 
acordo com os especificados nas ordens de fornecimento. 

8.4. O fornecimento dos gêneros alimentícios será semanal e sua entrega será diretamente 
no Setor de Alimentação Escolar 
8.5. Os Gêneros alimentícios deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, 
estabelecida pela Agência de Vigilância Sanitária/Ministério de Saúde e pelo Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Resolução RDC nº. 259/02 e 216/2004 – 
ANVISA). 
8.6. Todos os produtos serão fiscalizados pela Prefeitura Municipal de América 
Dourada-BA, através do serviço de Vigilância Sanitária, da Secretaria Municipal de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da nutricionista responsável pela Alimentação 
Escolar do Município e do CAE (Conselho de Alimentação Escolar). 
8.7. A Prefeitura rejeitará, no todo ou em parte os gêneros alimentícios em desacordo com o 
licitado, ficando a Associação/Cooperativa obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir 
ou substituir, às suas expensas, no total ou em partes, o objeto licitado em que se verificarem 
vícios, defeitos, ou incorreções resultantes do fornecimento dos Gêneros Alimentícios. 
8.8. Em caso de recusa dos produtos por parte da secretaria solicitante, a empresa terá até 
01 (um) dia útil para substituí-lo por outro de qualidade. 
8.9. O calendário de entrega poderá ser alterado de acordo com a conveniência e 
necessidade da Secretaria Municipal de Educação. 
8.10. Não será considerado entrega realizada para itens que tenham sido devolvidos por não 
atender as especificações e marcas definidas no contrato, por falta de qualidade, 
considerando-se inapropriados para consumo e/ou maturação excessiva acarretando pontos 
de deterioração ou por acondicionamento inadequado ou, ainda, por quantidades a menor 
ou a maior do que a solicitada pela Secretaria Municipal de Educação. 
8.11. Os produtos deverão ser entregues em caixas limpas e/ou sacos plásticos 
transparentes, e aqueles que não forem entregues com a qualidade de acordo com as 
especificações do edital, não serão recebidos no momento da entrega por preposto da 
escola. 
8.12. Correrão por conta da CONTRATADA, toda e qualquer despesa com ensaios, testes, 
laudos e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do 
objeto deste instrumento. 
8.13. A CONTRATADA é obrigada a corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas 
expensas, os produtos em que se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no total 
ou em parte com o objeto desta Chamada Pública. 
8.14. A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, garantir condições adequadas para 
armazenamento, estocagem e transporte dos gêneros perecíveis e não perecíveis, conforme 
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legislação vigente. 

8.15. As polpas de frutas deverão estar congeladas no ato da entrega. Todos os gêneros 
alimentícios deverão ser de 1ª qualidade. 
8.16. O horário de realização das entregas será das 8:00h às 12:00h no Setor de 
Alimentação Escolar. 
8.17. Correrão por conta do fornecedor todas as despesas com embalagem, seguros, 
transporte, fretes, tributos, mão de obra e outros encargos, decorrentes da entrega dos 
produtos, independente da quantidade requisitada (respeitadas as quantidades máximas 
estabelecidas no Termo de Referência); 

8.18. O contrato desta Chamada Pública terá sua vigência até 31 de Dezembro de 2021. 
 

9. PAGAMENTO 
 
9.1. Os recursos serão provenientes do Programa Nacional da Alimentação Escolar – PNAE 
composto pelo repasse automático do PNAEF/PNAEP/PNAE-EJA/PNAE-ENSINO 
MÉDIO/PNAE-FUND. – FNDE. 
9.2.  O pagamento pelo fornecimento dos Gêneros Alimentícios será efetivado de acordo 
com as quantidades efetivamente entregues, mediante guia de recebimento assinada pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

9.3. O preço deverá ser atual, líquido e certo, com todos os custos inclusos (impostos, taxas, 
fretes, mão de obra, montagem, desmontagem, seguros e outros encargos incidentes sobre o 
mesmo). 
9.4. A Prefeitura do Município de América Dourada-BA - BA recolherá os impostos de sua 
competência e os demais impostos deverão ser recolhidos pela entidade a qual os produtores 
estiverem associados. 
9.5. O fornecedor será pago exclusivamente de acordo com os itens, quantidades e preços 
fornecidos. 
9.6. O pagamento será efetuado através da Tesouraria da Prefeitura após emissão e aceite 
da nota fiscal/fatura, pelo responsável do Setor de Alimentação Escolar. 
9.7. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no 
todo ou em parte, a tramitação da Nota Fiscal/Fatura será suspensa para que a 
CONTRATADA tome as providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerada 
para efeito de pagamento a data de reapresentação do documento em questão, corrigido e 
atestado. 

 

10. CONTRATAÇÃO 
 

10.1. Uma vez declarado(s) o(s) vencedor(ES), o(s) Proponente(s) Vendedor(es) deverá(ao) 

assinar o Contrato de Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para 
alimentação escolar, (Anexo II), no prazo de cinco (05) dias úteis, após aviso do setor de 
contratos, atendendo aos termos do anexo IV da Resolução/CD/FNDE Nº. 26, DE 17 DE 
JUNHO DE 2013. 
10.2. O período de fornecimento dessa chamada pública será a partir da assinatura do 
contrato com término em 31 de dezembro de 2021. 
 

11. RESPONSABILIDADES DOS FORNECEDORES 
 

11.1. Os fornecedores que aderirem a este processo declaram que atendem a todas as 
exigências legais e regulatórias à execução do seu objeto, e que possuem autorização legal 
para fazer a proposta, sujeitando-se, em caso de declaração falsa, às penalidades da 
legislação civil e penal aplicáveis. 
11.2. O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios conforme disposto no 



ESTADO DA BAHIA 
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA 
Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000  
Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96 
 

 

projeto de venda, do presente edital, o padrão de identidade e de qualidade estabelecidos 
na legislação vigente, e especificações de acordo essa chamada pública e cronograma de 
entrega especificado no cardápio. 
11.3. Será de responsabilidade exclusiva do fornecedor o ressarcimento de eventuais 
prejuízos decorrentes da má qualidade dos produtos ou do atraso no fornecimento. 
11.4. As embalagens quando desmembradas deverão obedecer à legislação vigente e as 
características próprias de cada produto, bem como apresentar-se em boas condições de 
conservação e higiene; com os produtos adequadamente acondicionados em caixa de 
papelão, embalagens plásticas, sacos de nylon e outros tipos de acondicionamento que 
garantam a integridade do produto. 
11.5. Para produtos orgânicos certificados, a prefeitura adotará os preços praticados pela 
Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB – do MAPA. 
11.6. Fica reservado ao Setor de Alimentação Escolar o direito de aceitar ou não, alteração 
no fornecimento quanto à classificação dos produtos, exceto por conta de problemas 
climáticos que poderão afetar a produção. 
 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

12.1. A participação de qualquer proponente Vendedor no processo implica a aceitação, 
incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições, assim como dos 
seus anexos. 
12.2. 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. 

II Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será o 
resultado do número de agricultores familiares inscritos 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. 

12.3. O presente edital de Chamada Pública poderá ser obtido no Setor de Licitações e 
Contratos, no horário das 08:00 às 17:00hs, de segunda a sexta-feira, ou no site DIÁRIO 

OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA (ipmbrasil.org.br)  e demais informações 
serão prestadas, aos interessados, pelo Setor de Alimentação Escolar, de segunda a sexta-
feira, das 08:00hs às 12:00hs. 

12.4. Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão que deverá valer-
se das disposições legais pertinentes. 

 

13. FORO 
11.1 A presente Chamada Pública é regulada pelas leis brasileiras, sendo exclusivamente 
competente o Foro do município de América Dourada – BA para conhecer e julgar quaisquer 
questões dela decorrentes. 

 

14. ANEXOS 
 

14.1. Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital: 
ANEXO I – PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 
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ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO. 

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE QUE OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM ENTREGUES 

SÃO PRODUZIDOS PELO AGRICULTOR FAMILIAR RELACIONADO NO PROJETO DE 

VENDA. (FORNECEDOR INDIVIDUAL). 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE QUE OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM ENTREGUES 

SÃO PRODUZIDOS PELOS ASSOCIADOS/COOPERADOS. 

ANEXO V - DECLARAÇÃO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL DE RESPONSABILIDADE 

PELO CONTROLE DO ATENDIMENTO DO LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA DE SEUS 

COOPERADOS/ASSOCIADOS. 

 

 

 
América Dourada, 05 de julho de 2021. 

 
 

 

Pedro Oliveira de Melo 

Secretária de Educação 
 
 
 
 

Joelson Cardoso do Rosário 
Prefeito Municipal  
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ANEXO I 

 
MODELO PROPOSTO DE PESQUISA DE 

PREÇO PESQUISA DE PREÇO 

PRODUTOS CONVENCIONAIS (aqueles produzidos com o uso de 
agroquímicos). 

 

 
 
 

Produtos 

Mercado01D
ata: 

Nome:CNPJ: 
Endere

ço: 

Mercado02D
ata: 

Nome:CNPJ: 
Endere

ço: 

Mercado03D
ata: 

Nome:CNPJ: 
Endere

ço: 

 
 

PreçoMédio 

 
 

PreçodeAquisiçã
o* 

      

      

      

      

      

      

* Preço pago ao fornecedor da agricultura familiar. 
 
Os produtos pesquisados para definição de preços deverão ter as mesmas características descritas no edital de 
chamada pública. Na pesquisa de preços, observar o Artigo 29 da Resolução CD/FNDEn°26/2013 alterada pela 
Resolução/CD/FNDE/MEC nº 4, de 3 de abril de 2015, para a seleção de mercado e definição do preço de 
aquisição. Priorizar os mercados da agricultura familiar como feiras livres e outros. Na definição dos preços de 
aquisição dos gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou dos Empreendedores Familiares Rurais ou suas 
organizações, a Entidade Executora deverá considerar todos os insumos exigidos tais como despesas com frete, 
embalagens, encargos e quaisquer outros necessários para o fornecimento do produto. Estas despesas deverão 
ser acrescidas ao preço médio para definir o preço de aquisição. 

 
Produtos Orgânicos ou Agroecológicos (produzidos sem o uso de agroquímicos). 

 
 

Produtos 
*Mercado01No

me: 
CNPJ:Endereç

o: 

Mercado02No
me: 

CNPJ:Endere
ço: 

Mercado03No
me: 

CNPJ:Endere
ço: 

 
PreçoMédio 

 
PreçodeAquisiçã
o* 

      
      
      

 

 

* A Entidade Executora que priorizar na chamada pública a aquisição de produtos orgânicos ou agroecológicos 
poderá acrescer os preços em até 30% (trinta por cento) em relação aos preços estabelecidos para produtos 
convencionais, conforme Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011. (Resolução nº 26/2013, Art. 29: §2º). 

 

Quando houver mercados de produtos orgânicos a pesquisa de preços deve ser nesses mercados.  Os produtos 
pesquisados para definição de preços deverão ter as mesmas características descritas no edital de chamada 
pública. Na pesquisa de preços, observar o Artigo 29 da Resolução CD/FNDEn°26/2013 alterada pela 
Resolução/CD/FNDE/MEC nº 4, de 3 de abril de 2015, para a seleção de mercado e definição do preço de 
aquisição. Priorizar os mercados da agricultura familiar como feiras livres e outros. Na definição dos preços de 
aquisição dos gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou dos Empreendedores Familiares Rurais ou suas 
organizações, a Entidade Executora deverá considerar todos os insumos exigidos tais como despesas com frete, 
embalagens, encargos e quaisquer outros necessários para o fornecimento do produto. Estas despesas deverão 
ser acrescidas ao preço médio para definir o preço de aquisição. 
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MODELO DE PROJETO DE VENDA MODELO 

PROPOSTO PARA OS GRUPOS FORMAIS 
 
 

PROJETODEVENDADEGÊNEROSALIMENTÍCIOSDAAGRICULTURAFAMILIARPARAALIMENTAÇÃOESCO
LAR/PNAE IDENTIFICAÇÃODAPROPOSTADEATENDIMENTOAOEDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 

I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORFORNECEDORES 
IDENTIFICAÇÃODOSFORNECEDORES  

GRUPO FORMAL 

1.NomedoProponente 2.CNPJ 

3.Endere
ço 

4.Município/U
F 5.E-

mail 
6.DDD/Fo

ne 
7.CEP 

8.NºDAPJurídica 9.Banco 10.AgênciaCorrente 11.ContaNºdaConta 

12.NºdeAssociados 13.NºdeAssociadosdeacordocomaLeinº11.32
6/2006 

14.NºdeAssociadoscomDAPFísi
ca 15.Nomedorepresentantele

gal 
16.CP

F 
17.DDD/Fone 

18.Ender
eço 

19.Município/U
F  

II - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 

1.NomedaEntid
ade 

2.CNP
J 

3.Município/UF 

4.Endere
ço 

5.DDD/Fone 

6.Nomedorepresentanteee-mail 7.CPF 

 

III - RELAÇÃO DE PRODUTOS 

1.Produto 2.Unidade 3.Quantidad
e 

4.PreçodeAquisição* 5.Cronograma
de Entregados 

produtos 
   4.1.Unitário 4.2.Tot

al        

       

OBS:*PreçopublicadonoEditalnxxx/xxxx(omesmoqueconstanachamadapública). 

Declaroestardeacordocomascondiçõesestabelecidasnesteprojetoequeasinformaçõesacimaconferemcomascond
içõesdefornecimento.  

 
LocaleDa

ta 

 

Assinatura do Representante do Grupo 
Formal 

 
 

Fone/E-
mail: 
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MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS INFORMAIS 

 

 

PROJETODEVENDADEGÊNEROSALIMENTÍCIOSDAAGRICULTURAFAMILIARPARAALIMENTAÇÃOESC
OLAR/PNAE IDENTIFICAÇÃODAPROPOSTADEATENDIMENTOAOEDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 

I-
IDENTIFICAÇÃODOSFORNECED

ORES 
  

GRUPOINFOR
MAL 

1.NomedoPropon
ente 

2.CP
F 3.Endere

ço 
4.Município/

UF 
5.CEP 

6.E-mail(quandohouver) 7.Fon
e 8.OrganizadoporEntidadeArtic

uladora 
()Sim()Não 

9.NomedaEntidadeArticul
adora 

(quandohou
ver) 

 
10.E-mail/Fone 

 

II - FORNECEDORES PARTICIPANTES 

1.Nomedo 
Agricultor(

a) 
Familiar 

  

2.CPF 

  

3.DAP 

 

4.Banco 

 

5.NºAgênci
a 

 
6.NºConta 
Corrente 

        

        

        

        

        

 

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

1.NomedaEntidade 2.CNP
J 

3.Município 

4.Endere
ço 

5.DDD/Fon
e 6.Nomedorepresentanteee-mail 7.CP

F  

III - RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS 

1.IdentificaçãodoAgricult
or(a) Familiar 

 
2.Produto 

 
3.Unidade 

 
4.Quantida
de 

 
5.PreçodeAquisição*/Uni
dade 

 
6.ValorTota
l 

      Totalagricult
or       Totalagricult
or       Totalagricult
or       Totalagricult
or       Totalagricult
or       Totalagricult
or  Totaldoproje

to 

 

OBS:*PreçopublicadonoEditalnxxx/xxxx(omesmoqueconstanachamadapública). 

 

IV - TOTALIZAÇÃO POR 
PRODUTO 

 
1.Produto 

 
2.Unidade 

 
3.Quantida
de 

 
4.Preço/Unid
ade 

 
5.ValorTotalporProduto 6.CronogramadeEntre

gados 
Produt

os 

      

      

      

    Totaldoprojeto:  
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Declaroestardeacordocomascondiçõesestabelecidasnesteprojetoequeasinformaçõesacimaconferemcomasco
ndiçõesdefornecimento.  

LocaleData: 
 

AssinaturadoRepresentantedoGrupoInformal Fone/E-
mail: 
CPF: LocaleData: Agricultores(as)Fornecedores(as)doGrupoInform

al 
Assinat

ura    

   

   

 

MODELO PROPOSTO PARA OS FORNECEDORES INDIVIDUAIS 
 

 

PROJETODEVENDADEGÊNEROSALIMENTÍCIOSDAAGRICULTURAFAMILIARPARAALIMENTAÇÃOES
COLAR/PNAE IDENTIFICAÇÃODAPROPOSTADEATENDIMENTOAOEDITAL/CHAMADAPÚBLICANº 

I-
IDENTIFICAÇÃODOFORNECE

DOR 
FORNECEDOR(A)INDIVID

UAL 1.NomedoPropon
ente 

2.CP
F 3.Endere

ço 
4.Município/

UF 
5.CE

P 6.NºdaDAPFísica 7.DDD/Fo
ne 

8.E-mail(quandohouver) 

9.Banc
o 

10.NºdaAgên
cia 

11.NºdaContaCorrente 

 

II- Relação dos 
Produtos 

 
Produ

to 

 
Unidade 

 
Quantidade 

PreçodeAquisição* 
 

Cronogram
ade 

Entregadosprod
utos 

Unitário Tota
l       

      

      

OBS:*Preçopublic
ado 

noEditalnxxx/xxxx
(o 

mesmoqueconsta
na 

chamadapública). 

 

 

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

Nom
e 

CNP
J 

Município 

Endere
ço 

Fon
e NomedoRepresentant

eLegal 
CP
F Declaroestardeacordocomascondiçõesestabelecidasnesteprojetoequeasinformaçõesacimaconferemcomasco

ndiçõesdefornecimento.  
LocaleData: AssinaturadoForne

cedor 
Individu

al 

 
CPF

: 
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ANEXO II 
 

MODELO PROPOSTO DE CONTRATO DE VENDA 

CONTRATO N.º /2021 
 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE 

 
A (nome da entidade executora), pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua , N.º , inscrita 
no CNPJ sob n.º , representada neste ato pelo (a) Prefeito (a) Municipal, o (a) Sr. (a), doravante 
denominado CONTRATANTE, e por outro lado (nome do grupo formal ou informal ou fornecedor 
individual), com situado à Av. , n.º, em (município), inscrita no CNPJ sob n.º, (para grupo formal), 
CPF sob n.º( grupos informais e individuais), doravante denominado (a) CONTRATADO (A), 
fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947/2009 e da Lei nº 8.666/93, e tendo em vista o 
que consta na CHAMADA PÚBLICA Nº ___/2021, resolvem celebrar o presente contrato 
mediante as cláusulas que seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: 
 
É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, 
verba FNDE/PNAE, exercício de 2021, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos 
de acordo com a chamada pública n.º __/2021, 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 na Cláusula Quarta deste Contrato. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: 

 
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do 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: 

 
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de 
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de 
R$. 
 
a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de 
Recebimento e das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no 
local de entrega, consoante anexo deste Contrato. 
 
b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do 
preço já devem estar 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. 
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Produto 

 
Unidade 

 
Quantidade 

Periodicidad
ede 

Entrega 

 
PreçodeAquisição 

    PreçoUnitári
o 

(divulgadona 
chamadapúb

lica) 

 
PreçoTotal 

      

      

ValorTotaldoContrato  

 

CLÁUSULA QUINTA: 

 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações 
orçamentárias: 
 
UNIDADES GESTORAS: 05.01.01 – FUNDO DE EDUCAÇÃO 
PROJETO/ATIVIDADE: 2011 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30.00 - OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 
PROJETO/ATIVIDADE: 2018 – MANUTENÇÃO  
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30.00 - OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 
FONTE DE RECURSOS: 01 / 15 

 
CLÁUSULA SEXTA 
 
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea "a", e 
após a tramitação do processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor 
correspondente às entregas do mês anterior. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: 
 
O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do 
CONTRATADO, está sujeito a pagamento de multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o 
valor da parcela vencida. 

 
CLÁUSULA OITAVA: 

 
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no§ 11 do artigo 45 da 
Resolução CD/FNDE nº26/2013, as cópias 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 NONA: 
 
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO 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: 

 
O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses particulares 
poderá: 
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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 o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do 
CONTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da 
remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 

 
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 SEGUNDA: 
 
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato, da Secretaria 
Municipal de Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e 
outras entidades designadas pelo contratante ou pela legislação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
 
O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.º__/2021,  pela Resolução aletrada 
pela Resolução/CD/FNDE/MEC nº 4, de 3 de abril de 2015, pela Lei nº 8.666/1993 e pela Lei nº 
11.947/2009, em todos os seus termos. 
 

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

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 

 
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 ou por fax, transmitido 
pelas partes. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 
 
Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por carta, 
consoante Cláusula Décima Quinta, 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;  
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c) por quaisquer dos motivos previstos em lei.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: 
 

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos mediante o 
cronograma apresentado (Cláusula Quarta) ou até 31de dezembro de 2021. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: 
 
É competente o Foro da Comarca do Município de América Dourada para dirimir qualquer 
controvérsia que se originar deste contrato. 
 
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual 
teor e forma, na presença de duas testemunhas. 
 
América Dourada,  

 

 

CONTRATADO(S) (Individual ou Grupo Informal) 

 

 

CONTRATADA (Grupo Formal) 

 

PREFEITO MUNICIPAL TESTEMUNHAS: 

 
1.   

 

2.   
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE QUE OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM ENTREGUES SÃO 

PRODUZIDOS PELO AGRICULTOR FAMILIAR RELACIONADO NO PROJETO DE VENDA. 

(FORNECEDOR INDIVIDUAL) 

 

 

 

O(A) ____________________ (nome do fornecedor individual de acordo com o Projeto de 

Venda) ___________ (nacionalidade)____________, __________ (estado civil), ................. 

(profissão).................. portador (a) da Cédula de Identidade RG nº ........................., emitida por 

(pela) .............../.........., em ........./........../................., inscrito(a) no Cadastro de  Pessoas Físicas  

– CPF nº ....................................., residente  e domiciliado (a)......................................, 

CEP....................................., na cidade de ...................................................., DECLARA, 

sob pena de lei, que os produtos cotados na CHAMADA PÚBLICA Nº  __/2021, são por este 

fornecedor individual conforme normas que regem a o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar – PNAE. 

 

Local, Data 

 

 

NOME DO AGRICULTOR FAMILIAR 

Declarante 
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ANEXO IV 

 

 

DECLARAÇÃO DE QUE OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM ENTREGUES SÃO 

PRODUZIDOS PELOS ASSOCIADOS/COOPERADOS 

 

O(A) ____________________ (Grupo Informal de acordo com o Projeto de Venda), representado 

por  ___________ (nacionalidade)____________, __________ (estado civil), ................. 

(profissão).................. portador (a) da Cédula de Identidade RG nº ........................., emitida por 

(pela) .............../.........., em ........./........../................., inscrito(a) no Cadastro de  Pessoas Físicas  

– CPF nº ....................................., residente  e domiciliado (a)......................................, 

CEP....................................., na cidade de ...................................................., representante 

dos Agricultores abaixo relacionados, DECLARA, sob pena de lei, que os produtos cotados e a 

ser entregue na CHAMADA PÚBLICA Nº __/2021, serão produzidos pelos Associados e 

Cooperados adiante relacionados, conforme normas que regem a o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE. 

 

Local, Data 

 

 

NOME DO AGRICULTOR FAMILIAR REPRESENTANTE DO GRUPO INFORMAL 

Declarante 

 

 

 

AGRICULTORES PRODUTORES 

 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
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ANEXO V 

 

 DECLARAÇÃO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL DE RESPONSABILIDADE PELO 

CONTROLE DO ATENDIMENTO DO LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA DE SEUS 

COOPERADOS/ASSOCIADOS. 

 

O(A) ____________________ (nome do Grupo Formal)________________________, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita  no CNPJ sob o nº___________________, com 

sede____________, CEP________________, na cidadede_____________, neste ato 

representado(a) por _____________________ (nome do representante legal  de  acordo com  o 

Projeto de Venda)  ___________ (nacionalidade)____________, __________ (estado civil), 

................. (profissão).................. portador (a) da Cédula de Identidade RG nº ........................., 

emitida por (pela) .............../.........., em ........./........../................., inscrito(a) no Cadastro de  

Pessoas Físicas  – CPF nº ....................................., residente  e domiciliado 

(a)......................................, CEP....................................., na cidade de 

...................................................., nos termos do Estatuto Social, representante dos Agricultores 

abaixo relacionados, DECLARA, sob pena de lei, que responsabiliza-se pelo controle do 

atendimento do limite individual de venda de seus associados e cooperados dos produtos 

cotados e a ser entregue na CHAMADA PÚBLICA Nº __/2021, conforme normas que regem a o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 

 

Local, Data 

 

 

NOME DO GRUPO FORMAL 

Declarante 

 

 

AGRICULTORES PRODUTORES 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 


