EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2013 PARA AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
DA
AGRICULTURA
FAMILIAR
PARA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 E
RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009.
O Prefeito Municipal de Pinheiro Machado / RS, no uso de suas
prerrogativas legais e, considerando o disposto no art. 21 da Lei nº
11.947/2009 e na Resolução CD/FNDE nº 38/2009, convoca agricultores e
empreendedores rurais ou suas organizações a comparecer na Secretaria
Municipal da Fazenda junto ao Setor de Compras e Licitações, rua Sete de
Setembro, 322, durante o período de 22 a 30 de abril de 2013, com a
finalidade de apresentar proposta e habilitação para fornecimento de
gêneros alimentícios que serão utilizados na alimentação escolar durante os
meses de maio e junho de 2013.
1. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO Para o processo de habilitação, os interessados deverão apresentar à
Entidade Executora os documentos relacionados abaixo para serem
avaliados e aprovados:
1.1. Para grupos informais:
a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);
b) cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF-DAP principal, ou extrato da
DAP, de cada Agricultor Familiar participante;
c) projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para a
Alimentação Escolar, anexo V, elaborado conjuntamente entre o Grupo
Informal e a Entidade Articuladora e assinado por todos os Agricultores
Familiares participantes.
1.2. Para grupos formais:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP Jurídica), para
associações e/ou cooperativas;
c) cópias das certidões negativas junto ao INSS, FGTS, Receita Federal e
Dívida Ativa da União;
d) cópia do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade,
devidamente Registrados na Junta Comercial, no caso de cooperativas, ou
no 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;
2. DA PROPOSTA DE PREÇOS (PROJETO DE VENDA) A proposta de preços deverá ser apresentada acompanhada do Projeto
de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar (Anexo II), devidamente preenchida, devendo obedecer ao que se
segue:
a) Ser formulada em 01 (uma) via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
contendo a identificação da cooperativa e/ou associação, datada e assinada
em sua última folha e rubricada nas demais (se houver) por seu
representante legal.
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b) Conter a discriminação completa dos gêneros alimentícios ofertados,
conforme especificações do anexo I do presente Edital, bem como a
quantidade a ser fornecida;
c) Preço unitário e total para cada item ofertado, com os valores expressos
em reais, sendo 02 (duas) casas após a vírgula. No preço deverão estar
incluídas todas as despesas referentes ao cumprimento do objeto, tais
como: transporte, carga e descarga, tributos, impostos e outros.
2.1. Não serão levadas em consideração quaisquer outras vantagens não
previstas neste edital.
3. DOS LOCAIS DE ENTREGA E DA PERIODICIDADE
a) Os gêneros alimentícios presentes neste edital deverão ser entregues
diretamente nas Escolas na Zona Urbana ou diretamente na Secretaria
Municipal da Educação, sito a rua Nico de Oliveira, nº 476, no horário de
funcionamento da mesma, conforme planilha de distribuição que será
fornecida pela mesma Secretaria.
4. DOS PREÇOS A SEREM PAGOS
a) O critério de seleção dos gêneros alimentícios será o mais vantajoso
apresentado pelos proponentes, considerando os preços de referência,
cujos valores não podem ser superiores ao máximo, nem tampouco inferior
ao mínimo definidos neste Edital no anexo I.
b) Os preços de referência estão precedidos de pesquisa de preços junto ao
mercado varejista e de atacado no âmbito local.
5. DO AMPARO FINANCEIRO
a) As despesas decorrentes deste certame correrão por conta do orçamento
de 2012, nas seguintes dotações orçamentárias:
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – Recursos Vinculados
12.361.0112.2.017.000 – Manutenção da Merenda Escolar
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Despesa – 2468
Recurso : 1.018 Merenda Escolar.
6. DO PAGAMENTO
a) Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias após depois de
verificada a efetiva entrega/fornecimento dos produtos e mediante
protocolização da nota fiscal correspondente no setor de despesas do
Município, devidamente atestada pelo responsável pela alimentação escolar.
7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
a) Serão consideradas as propostas classificadas, que preencham as
condições fixadas neste Chamamento Público.
b) Cada grupo de fornecedores deverá obrigatoriamente, ofertar sua
quantidade de alimentos, com preço unitário, observando as condições
fixadas neste Chamamento Público.
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c) A Comissão de licitação classificará as propostas, considerando-se a
ordenação crescente dos valores.
d) Após a classificação, o critério final de julgamento dos gêneros
alimentícios será o menor preço apresentados pelos proponentes em
âmbito: local, regional, territorial, estadual ou nacional.
8. DA CONTRATAÇÃO
a) Uma vez declarado o(s) vencedor(es) pela Comissão de Licitação, o(s)
proponente(s) deverá (ão) assinar o Contrato (Anexo III), no prazo de 03
(três) dias úteis após a homologação da Chamamento Público, sem
quaisquer ônus adicionais.
9. DAS RESPONSABILIDADES DOS FORNCECEDORES
a) Os fornecedores que aderirem a este processo declaram que atendem a
todas as exigências legais e regulatórias a execução do seu objeto e que
possuem autorização legal para fazer a proposta, sujeitando-se, em caso de
declaração falsa, à pena de suspensão temporária de participação em
licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, bem
como às penalidades da legislação civil e penal aplicáveis.
b) O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios conforme o
disposto no projeto de venda (anexo II do presente edital), o padrão de
identidade e da qualidade estabelecida na legislação vigente e as
especificações técnicas elaboradas pelos responsáveis pela alimentação
escolar.
c) O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios nos preços
estabelecidos neste chamamento público, durante o período de vigência do
contrato.
d) O fornecedor compromete a entregar os gêneros alimentícios diretamente
nas escolas, de acordo com o cronograma fornecido pelo Setor de
Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação.
10. DAS PENALIDADES
10.1 Poderão ser aplicadas a Contratada, em caso de descumprimento a
alguma das condições e exigências estipuladas neste edital, as seguintes
penalidades, dentre outras:
10.1.1 Advertência: sempre que forem observadas irregularidades de
pequena monta para as quais tenham concorrido, e desde que ao caso não
se aplique as demais penalidades.
10.1.2 Pela recusa injustificada em entregar o produto, a empresa estará
sujeita à multa diária de 1% (um por cento), calculada sobre o valor
adjudicado até o limite de 10% (dez por cento);
10.1.3 O atraso superior a 30 (trinta) dias caracteriza inexecução total,
acarretando a suspensão temporária de participar de licitações e
impedimento de contratar com esta Administração num prazo de até dois
anos.
10.2 Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a
apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações
sujeitas às penalidades previstas neste edital.
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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11.1 A apresentação da proposta pela licitante implica aceitação deste edital,
bem como das normas legais que regem a matéria e, se porventura a
licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de todas as disposições
contidas nesta licitação.
11.2 Os documentos apresentados na forma de cópias reprográficas deverão
estar autenticados, podendo ser autenticado pelo Setor de Compras.
11.3 Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84,
"caput" e parágrafo 1º. da Lei nº. 8.666/93, estão impedidos de participar
deste Chamamento Público, por determinação do artigo 9º., inciso III, da Lei
nº. 8.666/93.
11.4 Todos os documentos deverão ser apresentados, se possível, em folha
tamanho A4.
11.5 Os envelopes não abertos contendo a documentação dos licitantes
ficarão em posse da Comissão de licitações, à disposição das mesmas, pelo
prazo de 30 (trinta) dias corridos após a conclusão da licitação. Ao término
deste prazo os mesmos serão destruídos.
11.6 O processo licitatório encontra-se à disposição dos interessados na
Secretaria Municipal da Fazenda, Setor de Compras e Licitações - 1º andar,
localizada junto ao prédio do Centro Administrativo Municipal, na rua Sete
de Setembro n° 322, no horário de atendimento externo (8:30-11:30h e 13:3016:30h) ou pelo site www.pinheiromachado.rs.gov.br.
12. DOS ANEXOS
12.1 Fazem parte integrante deste edital:
12.1.1 Anexo I - Descrição detalhada dos gêneros alimentícios
(especificações/quantidades estimadas dos produtos).
12.1.2 Anexo II - Modelo da proposta comercial (Projeto de Venda).
12.1.3 Anexo III - Modelo do Contrato.
Pinheiro Machado, 19 de Abril de 2013.

José Felipe da Feira

Comissão de Licitações
Anexo I

DESCRIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR (MAIO E JUNHO)
ITENS

QUANT.
ESTIMADA

UNIDADE

01

100

Kg

02

100

Pé

03

80

Kg

ESPECIFICAÇÃO DETALHADA
DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Abóbora japonesa de boa
qualidade, sem pontos de
apodrecimento.
Alface lisa/crespa, de boa
qualidade
Aipim / mandioca de boa
qualidade, descascado e
congelado, sem pontos de
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VALOR
MÍNIMO
(R$)

VALOR
MÁXIMO
(R$)

0,80

1,20

0,80

1,50

2,10

3,50

apodrecimento.

04

80

Kg

05

100

Kg

06

100

Kg

07

750

Kg

08

240

molho

09

500

Kg

10

120

L

Batata doce de boa qualidade,
lavada, firme, embalagem de até
5 kg.
Biscoito caseiro doce,
embalagem de 01 kg, com
rótulo e S.I.M. Fardos de 10 kg.
Biscoito caseiro salgado,
embalagem de 01 kg, com
rótulo e S.I.M. Fardos de 10 kg.
Carne ovina – Quarto, Paleta,
Costela, Espinhaço. A carne
deve ser firme, com odor
característico, em cortes
acondicionados em embalagem
própria para alimentos
contendo no máximo 10 kg.
Couve verde / manteiga
folhas médias e verdes, sem
pontos de apodrecimento.
Feijão preto, marrom de boa
qualidade, NOVO, não
misturado, livre de sujidades,
embalados em sacos plásticos
com 05 kg.
Suco de frutas orgânico
concentrado. Rendimento: 1L –
4L. Sabores variados: uva,
ameixa, pêssego. Validade 18
meses.
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1,00

1,50

8,00

10,00

8,00

10,00

12,00

14,50

0,80

1,50

3,50

4,20

6,50

8,00

ANEXO II

MODELO DE CONTRATO
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÃO DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIENTAÇÃO ESCOLAR
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), com sede à Av. _____________, n.º____, em (município), inscrita no CNPJ sob n.º
________________________, (para grupo formal), doravante denominado (a)
CONTRATADO (A), fundamentados nas disposições Lei n° 11.947/2009, e tendo em vista o
que consta na Chamada Pública nº _______, 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, ___ semestre de 2013, 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:
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominados CONTRATADOS, será de até R$
(____________) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do
Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA
OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão
informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais de venda
dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios, consoante ao Projeto de Venda
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo 30
dias 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 pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do fornecimento até o
término da quantidade adquirida ou até ____, _______________ de 2013.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a
chamada pública n.º 001/2013.
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:
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Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total
de R$ _____________ (_______________________), conforme listagem anexa a seguir:
CLÁUSULA SÉTIMA:
No valor mencionado na cláusula quarta estão incluídas as despesas com frete, 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
_____________________________________PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR –
INDÍGENA
_____________________________________PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR –
QUILOMBOLA
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 FORNACEDOR, 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 ONZE:
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 DOZE:
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 TREZE:
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 QUATORZE:
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de
danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.
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CLÁUSULA QUINZE:
O CONTRATANTE em razão as 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 DEZESSEIS:
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DEZESSETE:
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 DEZOITO:
O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.º _________/2013, pela Resolução
CD/FNDE nº _____/2013 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 DEZENOVE:
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes,
resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VINTE:
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 VINTE E UM:
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 VINTE E DOIS:
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até
______de__________de _________.
CLÁUSULA VINTE E TRÊS:
É competente o Foro da Comarca de ____________________________ para dirimir qualquer
controvérsia que se originar deste contrato.
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E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual
teor e forma, na presença de duas testemunhas.

____________________(município), ____de________ de ________.
______________________________________________
PREFEITO MUNICIPAL.
______________________________________________
CONTRATADA
______________________________________
( agricultores no caso de grupo informal)
TESTEMUNHAS:

1. ________________________________________

2. ________________________________________
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