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AVISO DE LICITAÇÃO 
 

 
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 

 
 
O presente edital de CHAMAMENTO PÚBLICO tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios 
perecíveis produzidos por Grupos Formais e Informais da Agricultura Familiar, Fornecedores 
individuais e Empreendedores Familiares Rurais e/ou suas Cooperativas e Associações, 
destinadas ao Programa de Alimentação Escolar do município de Cruz Machado (ano letivo de 
2022), cumprindo as normas estabelecidas pelo FNDE, Resolução 26/2013 e alterações, 
conforme Termo de Referência constante do (Anexo I) deste edital. 
 
 
DA ENTREGA DO CHAMAMENTO  
Data: 20/05/2022 
Horário: as 09:00 horas. 
Local: Comissão Permanente de Licitação – Prefeitura de Cruz Machado - PR  
Endereço: Avenida Vitória, 251 – 1º andar - Centro – Cruz Machado - PR  
CEP: 84620-000  
 
CONSULTA AO EDITAL: O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados, na Comissão 
Permanente de Licitação (CPL), em meio digital, mediante entrega de um pen-drive, de segunda a 
sexta-feira, no horário de 09:00 às 11:30 e de 14:30 às 16:30 horas, ou pelo endereço eletrônico 
http://www.pmcm.pr.gov.br. Quaisquer dúvidas contatar pelos telefones (42) 3554-1222 ramal 243.  
  
  
  

Cruz Machado, 20 de abril de 2022.  
  
  
 
 

Vera Maria Benzak krawczyk 
Presidente CPL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pmcm.pr.gov.br/
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CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 
 

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO PR, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade com a Lei nº 11.947/2009, Resolução CD/FNDE nº 26/2013 e Resolução 
CD/FNDE/MEC nº 4/2015 convoca os Agricultores e Empreendedores Rurais ou suas Organizações 
a comparecerem na Prefeitura Municipal de Cruz Machado PR, setor de licitações, às 09h e 00min 
do dia 20 de maio de 2022, com a finalidade de apresentar a documentação e propostas para o 
fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar que serão utilizadas na merenda escolar 
no ano letivo de 2022. 
 
1 – OBJETO  
 
1.1 – O presente EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA tem por objeto a aquisição de gêneros 
alimentícios perecíveis produzidos por Grupos Formais e Informais da Agricultura Familiar, 
Fornecedores individuais e Empreendedores Familiares Rurais e/ou suas Cooperativas e 
Associações, destinadas ao Programa de Alimentação Escolar do município de Cruz Machado 
(ano letivo de 2022), cumprindo as normas estabelecidas pelo FNDE, Resolução 26/2013 e 
alterações, conforme Termo de Referência constante do (Anexo I) deste edital. 
 
OBS: A data de validade dos produtos não perecíveis deverá expirar após o mês de Dezembro/2022 
e os produtos perecíveis deverão ser entregues próprios para consumo de acordo com a necessidade 
da secretaria. 
 
2 – DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS  
 
2.1 - Os documentos relativos à habilitação e as propostas de preços (Projeto de venda) serão 
recebidos pela Comissão de Licitação no dia, hora e local mencionado no preâmbulo, em 02 (dois) 
envelopes distintos, fechados, contendo, na sua parte externa e fronteira, a seguinte inscrição:  
 
AO MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO PR  
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022 
ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO  
PROPONENTE (NOME/RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 
  
AO MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO PR  
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022  
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA (PROJETO DE VENDA)  
PROPONENTE (NOME/RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 
 
3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
3.1 – Poderão participar deste Chamamento Público os Grupos Formais e Informais da Agricultura 
Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais constituídos em Cooperativas e ou Associações, 
detentores da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(DAP – Jurídica), conforme a Lei da Agricultura Familiar (PRONAF) e que atendam a todas as 
exigências constantes deste Edital. 
 
3.2. O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural, será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP/ano/entidade executora, e 
obedecerá as seguintes regras: 
I – Para 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/EEX. 
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II – Para 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 
 
4 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº01  
 
4.1 – Para Grupos Informais de Agricultores Familiares  
 
I) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Jurídica (CPF);  
II) Cópia da DAP principal, ou extrato da DAP, de cada Agricultor familiar participante;  
III) Caso seja participante dos itens (7, 8, 19, 23), com o Alvará Sanitário.  
IV) a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção 
própria, relacionada no projeto de venda. 
 
4.2 – Para Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais 
constituídos em Cooperativas e Associações.  
I) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  
II) Cópia de Declaração de aptidão ao PRONAF – DAP Jurídica para associações e cooperativas;  
III) Comprovante de regularidade para com a Fazenda Federal, relativa a Seguridade Social e ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;  
IV) Comprovante de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;  
V) Cópias do Estatuto e Ata de posse da atual diretoria da entidade registrada na Junta Comercial, 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.  
 
4.3 – Para Fornecedores Individuais, detentores de DAP Física, não organizados em grupo:  
 
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. 
 
4.4 - Os documentos acima citados poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada por 
tabelião, por funcionário do Município ou publicação em órgão da imprensa oficial. Sendo que os 
documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficam sujeitos a verificação de sua 
autenticidade. 
 
5- DA PROPOSTA DE PREÇOS (PROJETO DE VENDA) – ENVELOPE 02  
 
5.1 – Proposta de preços acompanhada do Projeto de venda de gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar para Alimentação escolar, (anexo), devidamente preenchida, devendo obedecer ao que 
segue:  
a) Ser formulada em 01 (uma) via, sem emendas, rasuras e entrelinhas, contendo a identificação da 
Cooperativa e ou Associação, datada e assinada em sua última folha por seu representante legal.  
b) Conter a descrição completa dos gêneros alimentícios ofertados, conforme objeto do presente 
edital, bem como a quantidade a ser fornecida.  
c) Preço unitário e Total para cada item, sendo exatamente igual ao valor disponibilizado na Planilha 
anexa ao Edital, com os valores expressos em reais, sendo 02 (duas) casas após a vírgula. 
 
5.2. Os projetos de venda a serem contratados serão selecionados conforme critérios estabelecidos 
pelo art.30 da Resolução do FNDE que dispõe sobre o PNAE. 
 
5.3. 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 
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Individual ou Grupo Informal, e o CNPJ e DAP jurídica da organização produtiva quando se tratar de 
Grupo Formal. 
 
5.4. Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos constatada na abertura dos 
envelopes poderá ser condido abertura de prazo para sua regularização de até 5 (cinco) dias, 
conforme análise da Comissão de Licitação.  
 
6 –CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS 
 
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. 
II – o grupo de projetos de fornecedores de Região Geográfica Imediata tem prioridade sobre o de 
Região Geográfica Intermediária, o do estado e o do País; 
III – o grupo de projetos de fornecedores da Região Geográfica Intermediária tem prioridade sobre o 
do estado e do país; 
IV – o grupo de projetos do estado tem 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; 
a) para efeitos do disposto neste inciso, devem ser considerados Grupos Formais e Grupos 
Informais de assentamentos da reforma agrária, comunidades quilombolas e/ou indígenas 
aqueles em que a composição seja de, no mínimo, 50%+1 (cinquenta por cento mais um) 
dos cooperados/associados das organizações produtivas respectivamente, conforme 
identificação na(s) DAP(s); 
b) no caso de empate entre Grupos Formais de assentamentos da reforma agrária, comunidades 
quilombolas e/ou indígenas, em referência ao disposto no § 2º inciso I deste artigo, têm 
prioridade organizações produtivas com maior porcentagem de assentados da reforma 
agrária, quilombolas ou indígenas no seu quadro de associados/cooperados. Para empate 
entre Grupos Informais, terão prioridade os grupos com maior porcentagem de fornecedores 
assentados da reforma agrária, quilombolas ou indígenas, conforme identificação na(s) 
DAP(s). 

 
II – os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, segundo 
a Lei nº 10.831/2003, o Decreto nº 6.323/2007 e devido cadastro no MAPA; 

 
III – os Grupos Formais sobre os Grupos Informais, estes sobre os Fornecedores Individuais, e estes, 
sobre Centrais de Cooperativas (detentoras de DAP Jurídica conforme Portarias do MAPA que 
regulamentam a DAP); 
a) no caso de empate entre Grupos Formais, em referência ao disposto no § 2º inciso III deste 
artigo, têm prioridade organizações produtivas com maior porcentagem de agricultores 
familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro de associados/ cooperados, 
conforme DAP Jurídica; 
b) em caso de persistência de empate, deve ser realizado sorteio ou, em havendo consenso 
entre as partes, pode-se optar pela divisão no fornecimento dos produtos a serem adquiridos 
entre as organizações finalistas. 

 
5.4 Caso não se 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 6.1 e 6.2 
 
7 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  
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7.1 - Declarados os vencedores habilitados, qualquer participante poderá manifestar, imediata e 
motivadamente, a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para a apresentação das razões do recurso. 
 
8 – DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS  
 
8.1- As amostras dos produtos a serem adquiridas pelo Município deverão ser apresentadas após a 
fase de habilitação no prazo de 48 horas, no Departamento de Nutrição Escolar junto a Secretaria 
Municipal de Educação, sito a Av. Vitória, 251, Centro.  
 
8.2 - As amostras deverão ser identificadas com o nome do fornecedor, o número do Edital de 
Chamamento e a especificação do produto.  
 
8.3 - A não apresentação das amostras ou apresentação em desacordo com as exigências deste 
Edital implicará na desclassificação do item e/ou da proposta.  
 
8.4 - As amostras serão analisadas pela Nutricionista responsável, que observará como critério de 
avaliação, além das especificações descritas para cada item, o rendimento, a textura, o sabor e o 
custo/benefício do produto. 
 
9– DA ENTREGA 
  
9.1 - Os produtos deverão ser entregues diretamente nas Escolas, Creches e Pré-Escolas (cidade e 
interior), semanalmente de acordo com cronograma estabelecido pelo órgão responsável (Secretaria 
de Educação). Os vencedores terão prazo de 03 (três) dias no máximo para iniciar a entrega dos 
produtos, caso não cumprirem serão aplicadas sansões legais, sendo que o total dos produtos será 
para um período de Março a Dezembro a contar da emissão da autorização de compra.  
 
9.2 – A fiscalização da entrega e da qualidade dos produtos será a cargo do Órgão Competente 
(Secretaria de Educação e Cultura).  
 
10 – DOS PRAZOS E DO CONTRATO  
 
10.1 - Esgotados todos os prazos legais, a Administração, no prazo de 05 (cinco) dias, convocará o 
vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93.  
 
10.2 - O prazo de vigência do contrato será no período de 10 (dez) meses, a contar da sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, até o limite legal de 60 (sessenta) meses 
enquanto houver interesse da Administração Pública, conforme Art. 57 da Lei n° 8.666/93. 
 
11 – DAS PENALIDADES  
 
11.1. Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de execução, execução imperfeita, atraso 
injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades previstas 
no Art. 87 da Lei 8.666/93, das quais destacam-se:  
a) Advertência;  

b) Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato;  

c) Pela inexecução total: multa de 10% do valor total do contrato;  

d) Impedimento de licitar e contratar com o CONTRATANTE por até dois anos. 

11.2. As penalidades previstas neste item serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções 

previstas na lei 8.666/1.993, sendo que são independentes e a aplicação de uma não exclui as 

outras.  
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12- DO PAGAMENTO  
 
12.1- O pagamento será efetuado todo o dia 10 (dez) subsequente à entrega dos produtos mediante 
a apresentação da fatura correspondente aos itens fornecidos no mês e com observância do 
estipulado pelo art. 5º da Lei 8.666/93. 
  
13 – DAS OBRIGAÇÕES  
 
13.1 – Efetuar a entrega dos gêneros alimentícios de acordo com o cronograma estabelecido pelo 
Órgão Competente (Secretaria Municipal de Educação e Cultura).  
 
13.2 – Transportar os gêneros alimentícios conforme as normas da Legislação da Vigilância Sanitária, 
para garantir a integridade e a qualidade dos produtos.  
 
13.3 – Responsabilizar-se por todos os encargos tributários, sociais, trabalhistas e previdenciários.  
 
13.4 – Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcial, o objeto deste edital.  
 
13.5 – Será de responsabilidade do proponente o ressarcimento de eventuais prejuízos decorrentes 
de má qualidade dos produtos ou por atraso no fornecimento. 
 
14 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
14.1 - As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta das seguintes dotações 
orçamentárias:  
414 e 415 – 06.01.2.026.3.3.90.30.00.00.00 – Recurso 1.000 e 1.145. 
  
15 - DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
a) Não serão aceitas propostas com valores superiores aos valores estipulados para os itens 
constantes no ANEXO I; 
b) Os produtos que não são In Natura devem conter rótulo e todas as especificações e normas da 
Secretaria de Saúde;  
c) Os produtos In Natura (hortifrutigranjeiros) deverão preferencialmente ser livres de agrotóxicos;  
d) Os fornecedores de produtos de origem de produção deverão apresentar alvará sanitário da SMS 
e os de origem animal apresentar Alvará Sanitário do SIM;  
e) Os fornecedores de pães, biscoitos, massas e embutidos deverão apresentar no decorrer do 
contrato Licença Sanitária;  
f) Em todas as fases da presente Edital serão observadas as normas previstas na Lei nº 11.947/2009 
e Resolução FNDE nº 38/09.  
g) Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições do 
presente edital;  
h) Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação da documentação e propostas 
exigidas no edital e não apresentadas na reunião do recebimento;  
e) Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou 
quaisquer outros documentos;  
f) Do contrato a ser assinado com vencedores da presente licitação, constarão as cláusulas 
necessárias previstas no art. 55 da Lei nº 8.666/93, e a possibilidade de rescisão do contrato, na 
forma determinada nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93.  
g) Maiores informações no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Cruz Machado PR, sito a  
Avenida Vitória nº251 CEP 84620-000, Centro, Cruz Machado PR, ou pelo telefone 42-3554-1222 ou 
ainda pelo e-mail: licitação@pmcm.pr.gov.br  
 
Cruz Machado PR, 20 de abril de 2022 
 

Antônio Luis Szaykowski 
Prefeito  

 

mailto:licitação@pmcm.pr.gov.br
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CHAMADA PÚBLICA nº 001/2022 
 

ANEXO I 
 
 
PROJETO BÁSICO – Referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis produzidos por 
Grupos Formais e Informais da Agricultura Familiar, fornecedores individuais e de 
Empreendedores Familiares Rurais e/ou suas Cooperativas e Associações, destinadas ao 
Programa de Alimentação Escolar do município de Cruz Machado. 
 
1 – OBJETO  
 
Fornecimento de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar para atendimento às Escolas 
Municipais, Centros Municipais de Atendimento Especializado e Unidades de Educação Integral, da 
Rede Municipal de Ensino, atendidas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar do município 
de Cruz Machado para o ano letivo de 2022. 
 
2 – MODALIDADE 
  
Chamamento Público.  
 
3 – JUSTIFICATIVA  
 
Justifica-se a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar através de Chamada Pública, 
destinados ao Programa de Alimentação Escolar - PNAE que preconiza uma alimentação de 
qualidade para atender todas as escolas do município e entre outras diretrizes da alimentação 
saudável; Considerando ainda que a alimentação Escolar deve atender as normas da 
Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013 e Resolução 4/2015 devendo conter alimentos 
variados como frutas e hortaliças atendendo a merenda regionalizada, bem como hábitos saudáveis 
que contribuem para o crescimento e o desenvolvimento dos educandos. Portanto, reafirmamos a 
relevância desta Chamada Pública, tendo em vista ainda o fortalecimento da Agricultura Familiar e 
sua contribuição para o desenvolvimento social e econômico local. 
 
PRAZO DE ATENDIMENTO  
 
Durante os dias letivos do ano de 2022, conforme necessidade e demanda da Secretaria solicitante.  
 
5 - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  
 
Este chamamento público será regido pela Lei Federal 8.666/1993, Lei Federal 11.947/09 e 
Resolução 26/2014 /CD/FNDE e Resolução CD/FNDE/MEC 4/2015.  
 
6 - DO FORNECIMENTO  
 
6.1 - O fornecimento será efetuado em remessa fracionada de acordo com demanda da Secretaria de 
Educação, com prazo de entrega não superior a 05 dias úteis, contados a partir da emissão da 
requisição emitida pelo setor responsável.  
 
6.2 - Os produtos deverão ser entregues nas unidades escolares e Centros Municipais de Educação 
Infantil, no horário de funcionamento das escolas.  
 
 
7. DA ENTREGA  
 
7.1. As entregas dos gêneros alimentícios serão na Escola Municipal Professor Bronislau Kapusniak, 
Escola Municipal Dr. Lauro Muller Soares, Escola Municipal Professora Milene da Silva Barczak, 
Escola Municipal Prefeito Boleslau Sobota, Escola Rural Municipal Pres. Costa e Silva (Linha 
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Polonesa), Escola Rural Municipal Faruk Abrão Kallil (Linha Concórdia – Procopiak), Escola Rural 
Municipal Nossa Senhora Aparecida (Pátio Velho), Escola Rural Municipal Prof. Casemiro Mazur 
(Papuã), Escola Rural Municipal São João Batista (Linha Pinhão), Escola Rural Municipal Tiradentes 
(Fuck Pinaré), Escola Rural Municipal Valdomiro Apolinário (Fuck Taguá), e Centros Municipais de 
Educação Infantil e Entidade Filantrópica e assim conforme o cronograma apresentado. 
 
7.2 O rateio e o cronograma serão disponibilizados na Secretaria Municipal de Educação, Gerência 
de alimentação, sito à Av. Vitória, 251, Centro, juntamente com a Ordem de Serviço.  
 
7.3. Os produtos processados devem estar acondicionados em embalagens primárias, de acordo com 
as especificações técnicas dos produtos (Anexo VI). Podem estar em embalagens secundárias e 
terciárias, desde que estas estejam em acordo com as normas legais vigentes, segundo os produtos 
embalados (RDC 259/2002, RDC 359/2003, RDC 360/2003, RDC 91/2001) e demais legislações 
pertinentes.  
 
7.4. Os alimentos in natura devem ser acondicionados em caixas plásticas retornáveis, contendo a 
identificação do fornecedor segundo Instrução Normativa 09/2002 ANVISA. As caixas deverão ser 
deixadas no local e retiradas na próxima entrega. Não serão aceitos produtos em caixas de papelão 
ou madeira.  
 
7.5. Os produtos processados devem estar acondicionados em embalagens primárias, de acordo com 
as especificações técnicas dos produtos (Anexo VI). Podem estar em embalagens secundárias e 
terciárias, desde que estas estejam em acordo com as normas legais vigentes, segundo os produtos 
embalados (RDC 259/2002, RDC 359/2003, RDC 360/2003, RDC 91/2001) e demais legislações 
pertinentes.  
 
7.6. Os alimentos in natura devem ser acondicionados em caixas plásticas retornáveis, contendo a 
identificação do fornecedor segundo Instrução Normativa 09/2002 ANVISA. As caixas deverão ser 
deixadas no local e retiradas na próxima entrega. Não serão aceitos produtos em caixas de papelão 
ou madeira.  
 
7.7. Em caso de impossibilidade de entrega dos gêneros contratados, o fornecedor deverá, 
obrigatoriamente, comunicar por escrito a Secretaria Municipal da Educação com até 1 semana de 
antecedência, apresentando uma justificativa plausível, salvo em casos de força maior.  
 
7.8. O fornecedor que não comunicar devidamente a impossibilidade de entrega estará sujeito a 
penalidades previstas neste Edital.  
 
7.9. Não serão aceitos produtos diferentes dos determinados nos projetos de venda, ficando o 
contratado sujeito às penalidades previstas neste Edital.  
 
7.10. Não serão aceitas entregas retroativas de produtos, caso haja descumprimento dos prazos 
estabelecidos nos rateios mensais, ficando o contratado sujeito às penalidades previstas neste Edital. 
 
8. SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTOS:  
 
A substituição de produtos se dará exclusivamente conforme disposto na resolução 04/2015:  
§2º Os gêneros alimentícios a serem entregues ao contratante serão os definidos na chamada 
pública de compra, podendo ser substituídos quando ocorrer a necessidade, desde que os produtos 
substitutos constem na mesma chamada pública e sejam correlatos nutricionalmente. Essa 
necessidade de substituição deverá ser atestada pelo RT, que poderá contar com o respaldo do CAE. 
 
9. DA SELEÇÃO E DESEMPATE 
 
9.1. Entre os grupos de projetos, será observada a ordem de prioridade para seleção conforme 
Redação dada pela Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC,Capítulo VI, Sessão II. 
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ANEXO I-A 
 

Do valor Praticado e quantidades 
 
Item    Material  Descrição do 

Material 
   Un.Med.   Qtde do 

Item  
Preço Unit. Máximo Preço Total 

1  3034751 ABOBRINHA ORGÂNICA DE BOA QUALIDADE KG   250,000  5,1700 1.292,50 

2  3020256 ALFACE CRESPA, FRESCA,  KG   350,000  5,7300 2.005,50 

3  3034746 Arroz branco orgânico benificiado tipo 1 KG   200,000  5,9200 1.184,00 

4  3034752 BATATA DOCE ORGÂNICA SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDAS KG   260,000  4,5700 1.188,20 

5  3020149 BATATA-SALSA AMARELA SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA ... KG   550,000  6,2800 3.454,00 

6  3034753 BETERRABA ORGÂNICA LAVADA LISA DE PRIMEIRA QUALIDADE KG   810,000  6,0700 4.916,70 

7  3034660 BOLACHA CASEIRA EMBALADA EM PACOTES DE 1 KG KG   480,000  24,6700 11.841,60 

8  3031999 BOLO CUCA, DE BANANA 500 GR NÃO DEVE APRESENTAR TAM IRR ... UN   540,000  21,0000 11.340,00 

9  3020257 BROCOLIS ORGÂNICO DE PRIMEIRA QUALIDADE - COM O TAMANHO, ARO KG   480,000  8,9500 4.296,00 

10  3034759 CEBOLA BRANCA ORGÂNICA DE PRIMEIRA, EM RAMA, FRESCA,  KG   270,000  5,8000 1.566,00 

11  3034760 CENOURA ORGÂNICA   DE PRIMEIRA QUALIDADE  KG   1.200,000  8,6200 10.344,00 

12  30347891 CHUCHU ORGÂNICO KG   240,000  4,5700 1.096,80 

13  3034754 CHEIRO VERDE ORGÂNICO KG   80,000  13,0000 1.040,00 

14  3020258 COUVE FLOR  ORGÂNICO DE PRIMEIRA QUALIDADE - COM O TAMANHO,  KG   480,000  8,9500 4.296,00 

15  3034747 Feijão preto orgânico, safra nova, tipo 1 KG   850,000  9,5000 8.075,00 

16  30347913 Jabuticaba, de boa qualidade, apresentando tamanho, UN   400,000  5,5000 2.200,00 

17  3020053 LARANJA LIMA DE BOA QUALIDADE SEM DEFEITOS SÉRIOS ... KG   650,000  3,6200 2.353,00 

18  3020218 MORANGO , DE PRIMEIRA QUALIDADE KG   650,000  13,8300 8.989,50 

19  3030816 PÃO DE FORMA BRANCO FATIADO 500 GR, NÃO DEVE APRESENTAR ... UN   380,000  9,6000 3.648,00 

20  3034756 PEPINO ORGÂNICO COMUM BOA QUALIDADE - SEM DEFEITOS SÉRIOS - KG   510,000  5,9000 3.009,00 

21  3020102 PONKAN DE PRIMEIRA QUALIDADE KG   1.250,000  3,6300 4.537,50 

22  3020207 REPOLHO VERDE DE BOA QUALIDADE SEM DEFEITOS SÉRIOS ... KG   1.525,000  3,3000 5.032,50 

23  3050299 SUCO DE UVA INTEGRAL ORGÂNICO 1 LT UN   310,000  21,1000 6.541,00 

24  3034755 TOMATE ORGÂNICO FRESCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, KG   420,000  6,8300 2.868,60 

25  30347892 VAGEM ORGÂNICA UN   180,000  10,0700 1.812,60 

26  30347914 Pessego , de boa qualidade UN   400,000  4,8500 1.940,00 

                    
                TOTAL  --------------> 110.868,00 
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ANEXO II 

 
(MODELO) 

 
DECLARAÇÃO DE LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA POR AGRICULTOR - DAP/ANO 

 
 

Referência: CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL Nº ________  
 
 
A (nome da Cooperativa ou Associação), pessoa jurídica de direito provado, inscrita no CNPJ sob o 
nº ( ...........................................), com sede na (Rua ..................................., nº ........, Bairro 
...................), CEP ( ...........................), na Cidade de (.....................................), Estado do 
(.............................................), 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 (.............................................), DECLARA, que se 
responsabiliza pelo cumprimento do Art. 24 da RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 38, DE 16 DE JULHO DE 
2009, DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, que limita o valor individual de venda do Agricultor Familiar 
em no máximo R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por DAP/ano.  
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
 

(LOCAL, DATA, NOME e ASSINATURA) 
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ANEXO III 

 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTOS E 

 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

 
 
 

DEFINIÇÕES:  
 
Embalagem para alimentos – é o artigo que está em contato direto com os alimentos, destinado a 
contê-los, desde a sua fabricação até a sua entrega ao consumidos, com a finalidade de protegê-los 
de agentes externos, de alterações e de contaminações, assim como de adulterações (RDC 91, 
11/5/200; RDC 259/2002 ANVISA).  
 
Embalagem primária – é a embalagem que está em contato direto com os alimentos;  
 
Embalagem secundária ou pacote – é a embalagem destinada a conter embalagem (ns) 
primária(s);  
 
Embalagem terciária – é a embalagem destinada a conter uma ou várias embalagens secundárias. 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

 

                                                           Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 

 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

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

 

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

A – Grupo Formal 

1. Nome do Proponente  2. CNPJ 

3. Endereço 

 

4. Município 

 

5.CEP 

 

6. Nome do 

representante legal 

7.CPF 

 

8.DDD/Fone 

 

9.Banco 

 

10.Nº da Agência 

 

11.Nº da Conta Corrente 

 

B – Grupo Informal 

1. Nome do Proponente  

3. Endereço 

 

4. Município 

 

5.CEP 

 

6. Nome da 

Entidade 

Articuladora 

7.CPF 

 

8.DDD/Fone 

 

C – Fornecedores participantes (Grupo Formal e Informal) 

  

1. 

Nome 

 

2.CPF 

 

3.DAP 

 

4.Nº da Agência 

 5. Nº da Conta Corrente 

          

           

           

           

           

           

           

           

 

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

1. Nome da Entidade 2.CNPJ 3.Município 
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MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO / 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO  

76.339.688/0001-09 CRUZ MACHADO 

4. Endereço 

 

5.DDD/Fone 

(42) 3554-1222 

6. Nome do representante e e-mail 

Séc. Mun. de Educação – educacao@pmcm.pr.gov.br  

 

7.CPF 

 

III – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS 

  

  

1.Identificação do 

agricultor familiar 2. Produto 

3.Unidad

e 

4.Quantida

de 

5.Preço/Unidad

e 6.Valor Total  

 

Nome      

CPF      

Nº DAP 
        

Total 

agricultor  

 

 Nome           

CPF           

Nº DAP 
        

Total 

agricultor   

 

 Nome           

CPF           

Nº DAP 
        

Total 

agricultor   

 

 Nome           

CPF           

Nº DAP 
        

Total 

agricultor   

  Nome           
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CPF           

Nº DAP 
        

Total 

agricultor   

Total do projeto   

 

IV – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO 

  1. Produto 

2.Unidad

e 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. 

Local e Data: 

    

____________________________

___ 

Assinatura do Representante do 

Grupo Formal 

Fone/E-mail: 

CPF: 

 

  

Local e Data: 

 

 

Agricultores Fornecedores do 

Grupo Informal Assinatura 
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ANEXO V 

 
 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO CONTRATO DE 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORGÂNICOS SEM 
LICITAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 
 

CONTRATO N.º ___/2022 
 
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORGÂNICOS SEM LICITAÇÃO DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
 
(MODELO)  
 
Que fazem, o Município de Cruz Machado, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa 
na Avenida Vitória, 251, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 76.339.688/0001-09, neste ato representado por 
seu Prefeito Municipal Sr. Antônio Luis Szaykowski, brasileiro, casado, doravante denominado 
CONTRATANTE e ________________, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de 
____________, na Rua ___________, inscrita no CNPJ sob n.º _____________, neste ato 
representado por seu representante legal Sr. ________________, brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua ______________, portador da cédula de identidade n.° ___________, e CPF n.º 
___________ doravante denominado CONTRATADA, as partes acima qualificadas celebram, entre 
si, por este instrumento de contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições 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, descritos nos itens enumerados na Cláusula Terceira, todos de acordo com a chamada 
pública n.º _____, 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:  
 
CLÁUSULA QUARTA  
OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar ao 
Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais de venda dos participantes do 
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios, consoante ao Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios 
da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo 30 dias 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 Ordem 
de Compra, expedida pela Secretaria Municipal de Educação, sendo o prazo do 
fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 30, Dezembro de 2022.  
 
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com 
a chamada pública n.º _________.  
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b. O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de 
Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no 
local de entrega, consoante o anexo deste Contrato.  
 
CLÁUSULA SEXTA:  
 
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda 
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor 
total de R$ _____________ (_______________________), conforme listagem anexa a 
seguir: 
 
 
1 Nome do 
Agricultor  
Familiar 

2 
CPF 

3 
DAP 

4 
Produto 

5 
Unidade 

6Quantidade 7Preço 
Proposto 

8 Valor 
Total 

        

        

        

        

 
 
CLÁUSULA 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.  
 
CLÁUSULA OITAVA:  
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações 
orçamentárias: _____________________________________PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – 
PNAE  
 
CLÁUSULA NONA:  
 
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea “b”, e após a 
tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor 
correspondente às entregas do mês anterior.  
 
Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação 
da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA:  
 
O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do 
CONTRATADO FORNECEDOR, deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor 
da parcela vencida. Ressalvados os casos quando não efetivados os repasses mensais de recursos 
do FNDE em tempo hábil.  
 
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA:  
 
Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n° 
11.947/2009 e demais legislações relacionadas.  
 
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA:  
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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 DECIMA TERCEIRA:  
 
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos das Notas Fiscais de 
Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, bem 
como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e 
documentos anexos, estando à disposição para comprovação.  
 
CLÁUSULA DECIMA 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 DECIMA QUINTA:  
O CONTRATANTE em razão a supremacia dos interesses públicos sobre os interesses particulares 
poderá:  
a. modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, 
respeitando os direitos do CONTRATADO;  
b. rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do 
CONTRATADO;  
c. fiscalizar a execução do contrato;  
d. aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 
 
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO, deve 
respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou 
a indenização por despesas já realizadas.  
 
CLÁUSULA DECIMA SEXTA:  
 
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.  
 
CLÁUSULA DECIMA SETIMA:  
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 DECIMA OITAVA:  
 
O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.º _________/20xx, pela Resolução 
CD/FNDE nº 38/2009 e pela Lei n° 11.947/2009 e o dispositivo que a regulamente, em todos os seus 
termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso.  
 
CLÁUSULA DECIMA NONA:  
 
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, 
resguardada as suas condições essenciais.  
 
CLÁUSULA VIGESIMA:  
 
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, por fax, transmitido pelas partes.  
 
CLÁUSULA VIGESIMA PRIMEIRA:  
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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 VIGEGIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES  
 
22.1. Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de execução, execução imperfeita, atraso 
injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades previstas 
no Art. 87 da Lei 8.666/93, das quais destacam-se:  
a) Advertência;  

b) Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato;  

c) Pela inexecução total: multa de 10% do valor total do contrato;  

d) Impedimento de licitar e contratar com o CONTRATANTE por até dois anos. 

22.2. As penalidades previstas neste item serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções 

previstas na lei 8.666/1.993, sendo que são independentes e a aplicação de uma não exclui as 

outras.  

CLÁUSULA VIGEGIMA TERCEIRA 
  
É 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 três vias de igual teor 
e forma, na presença de duas testemunhas.  
 
 
Cruz Machado, ____de________ de ________.  
 
 
___________________________  
ANTÔNIO LUIS SZAYKOWSKI 
PREFEITO MUNICIPAL  
 
 
______________________________________________  
CONTRATADA  
 
 
TESTEMUNHAS:  
1. _______________________________________ 
2. _______________________________________ 


