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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018 
 
1. PREÂMBULO 
 
1.1 - O Município de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, através da Comissão Permanente de Licita-
ção, designada pela Portaria nº 049/2016, de conformidade com a Lei nº 8.666/93 e suas posteriores 
alterações, conforme autorização, torna público para conhecimento dos interessados, que estará reali-
zando Chamamento Público para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e/ou empre-
endedor familiar rural, em atendimento a Lei nº. 11.947/2009 e da Resolução/FNDE/CD nº 26 de 17 de 
junho de 2013(atualizada pela Resolução CD/FNDE nº 04, de 2 de abril de 2015), solicitados através da 
Secretaria Municipal Educação, nas condições fixadas neste Edital e seus anexos. 
 
1.2 - O recebimento dos Envelopes contendo a Documentação para Credenciamento e Projeto de Venda 
dos interessados, dar-se-á até às 9h (nove horas), do dia 05 de julho de 2018, no Setor de Protocolo 
Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu, na Rua Frei Vito Berscheid, 708 em Saudade do Iguaçu -PR. 
 
1.3 - A abertura do Envelope de Documentação dar-se-á na Sala de Licitações na sede da Prefeitura Mu-
nicipal de Saudade do Iguaçu na Rua Frei Vito Berscheid, 708 em Saudade do Iguaçu -PR., às 9h15min 
(nove horas e quinze minutos) do mesmo dia. 
 
2. OBJETO 
 
2.1 -DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 
O Presente Chamamento Público tem por objeto o credenciamento de agricultores familiares e/ou em-
preendedores familiares rurais, para aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar 
nas Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil, para alunos da rede de educação bá-
sica pública, em atendimento ao Programa PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), em cum-
primento a Lei nº 11.947/2009 e da Resolução/FNDE/CD nº 26 de 17 de junho de 2013(atualizada pela 
Resolução CD/FNDE nº 04, de 2 de abril de 2015), conforme quantitativos estimados e especificações 
descrita no edital. 
 
Lote 01: Gêneros alimentícios.  

Item Quant. Descrição Unid. P. Unit. P. Total 

 
01 

 
30 

Abóbora do tipo Moranga ou Cabo-
tiá grande de primeira qualidade, 
frescas e sãs. No ponto de matura-
ção adequado para o consumo. 
Compacta, firme, cor e sabor carac-
terísticos, com todas as partes co-
mestíveis aproveitáveis. Isenta de 
pontos amarelados e apodrecidos, 
livres de sujidades, parasitas e lar-
vas. Quantidade conforme solicita-
ção. Reposição do produto: no caso 
de partes estragadas, produto mur-
cho e/ou danificado. 

 
kg 

2,08 62,40 



 

 
02 

 
50 

Abobrinha verde de primeira quali-
dade, frescas e sãs. No ponto de 
maturação adequado para o consu-
mo. Compacta, firme, cor e sabor 
característicos, com todas as partes 
comestíveis aproveitáveis. Isenta de 
pontos amarelados e apodrecidos, 
livres de sujidades, parasitas e lar-
vas. Reposição do produto: no caso 
de partes estragadas, produto mur-
cho e/ou danificado. 

 
kg 

3,20 160,00 

 
03 

 
24 

Acelga de primeira qualidade, fres-
cas e sãs. No ponto de maturação 
adequado para o consumo. Intactos, 
com todas as partes comestíveis 
aproveitáveis, cor e sabor caracterís-
ticos. Não deverão estar danificadas 
por lesões que afetem sua aparência 
e utilização. Isento de pontos amare-
lados ou apodrecidos, livre de suji-
dades, parasitas e larvas. Reposição 
do produto: no caso de partes estra-
gadas, produto murcho e/ou danifi-
cado. 

 
unid. 

3,05 73,20 

 
04 

 
150 

Agnholine congelado de frango. 
Apresentação em embalagens de 
polietileno atóxico, contendo 1 Kg,  
devendo conter data de fabricação, 
data de validade e informações nu-
tricionais. 

kg 25,67 3.850,50 

 
05 

 

 
50 

Agnholine congelado de gado. Apre-
sentação em embalagens de polieti-
leno atóxico, contendo 1 Kg, deven-
do conter data de fabricação, data 
de validade e informações nutricio-
nais. 

 
kg 

26,60 1.330,00 

 
06 

 
1.910 

Alface crespa, lisa, roxa ou america-
na de primeira qualidade, frescas e 
sãs. No ponto de maturação ade-
quado para o consumo. Intactos, 
com todas as partes comestíveis 
aproveitáveis, cor e sabor caracterís-
ticos. Não deverão estar danificadas 
por lesões que afetem sua aparência 
e utilização. Isento de pontos amare-
lados ou apodrecidos, livre de suji-
dades, parasitas e larvas. Reposição 
do produto: no caso de partes estra-

 
unid. 

1,89 3.609,90 



 

gadas, produto murcho e/ou danifi-
cado. 

 
07 

 
75 

Batata doce de primeira qualidade, 
frescas e sãs. No ponto de matura-
ção adequado para o consumo. In-
tactos, com todas as partes comestí-
veis aproveitáveis, cor e sabor carac-
terísticos. Não deverão estar danifi-
cadas por lesões que afetem sua 
aparência e utilização. Isento de 
pontos amarelados ou apodrecidos, 
livre de sujidades, parasitas e larvas. 
Reposição do produto: no caso de 
partes estragadas, produto murcho 
e/ou danificado. 

 
unid. 

2,28 171,00 

 
08 

 
120 

Beterraba de primeira qualidade, 
frescas e sãs. No ponto de matura-
ção adequado para o consumo. In-
tactos, com todas as partes comestí-
veis aproveitáveis, cor e sabor carac-
terísticos. Não deverão estar danifi-
cadas por lesões que afetem sua 
aparência e utilização. Isento de 
pontos amarelados ou apodrecidos, 
livre de sujidades, parasitas e larvas. 
Reposição do produto: no caso de 
partes estragadas, produto murcho 
e/ou danificado. 

 
kg 

2,47 296,40 

 
09 

 
135 

Bolacha caseira macia de açúcar 
mascavo com glacê, fresca e de boa 
qualidade, parte interna branca e 
superfície de cor dourada brilhante e 
homogênea. Apresentação em em-
balagens de polietileno atóxico, de-
vendo conter data de fabricação, 
data de validade e informações nu-
tricionais. Reposição do produto: no 
caso das bolachas estarem com fa-
bricação superior a um dia anterior à 
data de entrega, mal assadas, quei-
madas, amassadas, achatadas e em-
boloradas, e de características orga-
nolépticas anormais. 

 
kg 

21,00 2.835,00 



 

 
10 

 
200 

Bolacha caseira de fubá, fresca e de 
boa qualidade, parte interna branca 
e superfície de cor dourada brilhante 
e homogênea. Apresentação em 
embalagens de polietileno atóxico, 
devendo conter data de fabricação, 
data de validade e informações nu-
tricionais. Reposição do produto: no 
caso das bolachas estarem com fa-
bricação superior a um dia anterior à 
data de entrega, mal assadas, quei-
madas, amassadas, achatadas e em-
boloradas, e de características orga-
nolépticas anormais. 

 
kg 

15,60 3.120,00 

 
11 

 
150 

Bolo simples de laranja e/ou cenoura 
de boa qualidade, bem assado. Re-
posição do produto: no caso de bo-
los com fabricação superior a um dia 
anterior à data de entrega, mal as-
sados, queimados, amassados, acha-
tados e “embatumados aspecto 
massa pesada” e de características 
organolépticas anormais. Apresenta-
ção em plástico, devendo conter 
data de fabricação, data de validade 
e informações nutricionais. 

 
Kg 

16,60 2.490,00 

 
12 

 
60 

Brócolis: de primeira qualidade, fres-
cos e sãos. No ponto de maturação 
adequado para o consumo. Intactos, 
com todas as partes comestíveis 
aproveitáveis, cor e sabor caracterís-
ticos. Não deverão estar danificados 
por lesões que afetem sua aparência 
e utilização. Isento de pontos amare-
lados ou apodrecidos, livre de suji-
dades, parasitas e larvas. Reposição 
do produto: no caso de partes estra-
gadas e pouco aproveitamento do 
produto. 

 
unid. 

3,12 187,20 

 
13 

 
60 

Cenoura de cor laranja, de primeira 
qualidade, frescas e sãs. No ponto de 
maturação adequado para o consu-
mo. Intactos, com todas as partes 
comestíveis aproveitáveis, cor e sa-
bor característicos. Não deverão 
estar danificadas por lesões que 
afetem sua aparência e utilização. 
Isento de pontos amarelados ou 

 
kg 

1,93 115,80 



 

apodrecidos, livre de sujidades, pa-
rasitas e larvas. Reposição do produ-
to: no caso de partes estragadas e 
pouco aproveitamento do produto. 

 
14 

 
150 

Tempero verde composto por salsi-
nha e cebolinha de primeira qualida-
de, frescos e sãos. No ponto de ma-
turação adequado para o consumo. 
Intactos, com todas as partes comes-
tíveis aproveitáveis, cor e sabor ca-
racterísticos. Não deverão estar da-
nificados por lesões que afetem sua 
aparência e utilização. Isento de 
pontos amarelados ou apodrecidos, 
livre de sujidades, parasitas e larvas. 
Apresentação de aproximadamente 
200 gramas cada maço. Reposição 
do produto: no caso de partes estra-
gadas e pouco aproveitamento do 
produto. 

 
mç 

1,86 279,00 

 
15 

 
50 

Chuchu de primeira qualidade, fres-
cos e sãos. No ponto de maturação 
adequado para o consumo. Intactos, 
com todas as partes comestíveis 
aproveitáveis, cor e sabor caracterís-
ticos. Não deverão estar danificados 
por lesões que afetem sua aparência 
e utilização. Isento de pontos amare-
lados ou apodrecidos, livre de suji-
dades, parasitas e larvas. Reposição 
do produto: no caso de partes estra-
gadas e pouco aproveitamento do 
produto. 

 
Kg 

1,90 95,00 

 
16 

 
50 

Couve flor de primeira qualidade, 
frescas e sãs. No ponto de matura-
ção adequado para o consumo. In-
tactas, com todas as partes comestí-
veis aproveitáveis, cor e sabor carac-
terísticos. Não deverão estar danifi-
cadas por lesões que afetem sua 
aparência e utilização. Isento de 
pontos amarelados ou apodrecidos, 
livre de sujidades, parasitas e larvas. 
Apresentação em quantidade de 
aproximadamente 300 gramas cada 
cabeça. Reposição do produto: no 
caso de partes estragadas, produto 
murcho e/ou danificado. 

 
unid. 

3,18 159,00 



 

 

 
17 

 
60 

Couve folha, do tipo manteiga, fres-
cas e sãs. No ponto de maturação 
adequado para o consumo. Intactos, 
com todas as partes comestíveis 
aproveitáveis, cor e sabor caracterís-
ticos. Não deverão estar danificados 
por lesões que afetem sua aparência 
e utilização. Isento de pontos amare-
lados ou apodrecidos, livre de suji-
dades, parasitas e larvas. Apresenta-
ção de aproximadamente 300 gra-
mas cada maço. Reposição do pro-
duto: no caso de partes estragadas, 
produto murcho e/ou danificado e 
folhas amareladas. 

 
mç 

1,80 108,00 

 
18 

 
160 

Cuca caseira, recheada, pesando 
aproximadamente 700 gramas cada 
unidade após assada, de boa quali-
dade com miolo branco e casca de 
cor dourada brilhante e homogênea. 
Apresentação em embalagens de 
polietileno atóxico, devendo conter 
data de fabricação, data de validade 
e informações nutricionais. Reposi-
ção do produto: no caso das cucas 
estarem com fabricação superior a 
um dia anterior á data de entrega, 
mal assadas, queimadas, amassadas, 
achatadas e “embatumadas com 
aspecto de massa pesada” e de ca-
racterísticas organolépticas anor-
mais. 

 
kg 

11,23 1.796,80 

 
19 

 
30 

Doce de leite artesanal, embalagem 
contendo 500g. Com registro no 
SIM. 

 
Unid 

13,50 405,00 

 
20 

 
205 

Esfiha macia recheada com carne de 
frango ou carne de gado moída, pe-
sando aproximadamente 100g cada 
unidade. Apresentação em embala-
gens de polietileno atóxico, devendo 
conter data de fabricação, data de 
validade e informações nutricionais. 

 
Kg 

22,60 4.633,00 

 
21 

 
200 

Feijão preto, safra nova, tipo 1, grãos 
inteiros e sãos, aspecto brilhoso, liso, 
constituído de no mínimo de 90% a 
98% de grãos inteiros e íntegros, na 
cor característica a variedade cor-

 
Kg 

3,67 734,00 



 

respondente de tamanho e formatos 
naturais maduros, limpos e secos. 
Isento de material terroso, sujida-
des, pedras, fungos ou parasitas, 
mofo, carunchos, insetos mortos ou 
vivos ou qualquer outro tipo de pra-
ga, e não deverá conter mistura de 
outras variedades e espécies. Apre-
sentação em embalagens de polieti-
leno atóxico, contendo 1 Kg. 

 
22 

 
60 

Geléia de frutas artesanal, sabores 
variados natural. Produto produzido 
a partir de frutos sãos e frescos, 
intactos, com todas as partes comes-
tíveis aproveitáveis, cor e sabor ca-
racterísti-cos. Embalagem contendo 
800 gramas. Com registro no SIM. 
Reposição do produto: no caso de 
alteração do mesmo antes do ven-
cimento do prazo de validade, prazo 
de validade vencido e embalagens 
danificadas. 

 
unid. 

13,70 822,00 

 
23 

 
1200 

Laranja de primeira qualidade, fres-
cas e sãs. No ponto de maturação 
adequado para o consumo. Compac-
ta, firme, cor e sabor característicos, 
com todas as partes comestíveis 
aproveitáveis. Isenta de pontos ama-
relados, apodrecidos e/ou bolores, 
livres de sujidades, parasitas e lar-
vas. Quantidade conforme solicita-
ção. Reposição do produto: no caso 
de partes estragadas, produto mur-
cho e/ou danificado. 

 
kg 

3,02 3.624,00 

 
24 

 
305 

Macarrão fresco caseiro congelado 
com ovos, tipo espaguete. Apresen-
tação em embalagens de polietileno 
atóxico, contendo 1 kg, devendo 
conter data de fabricação, data de 
validade e informações nutricionais. 
Reposição do produto: no caso do 
macarrão estar com fabricação supe-
rior a um dia anterior à data de en-
trega, escuro, amolecido, com sinais 
de descongelamento e de caracterís-
ticas organolépticas anormais. 

 
kg 

11,47 3.498,35 

 
25 

 
365 

Mandioca do tipo branca ou amare-
la, de primeira qualidade. No ponto 

 
kg 

3,37 1.230,05 



 

de maturação adequado para o con-
sumo. Intactas, com todas as partes 
comestíveis aproveitáveis, cor e sa-
bor característicos. Não deverão 
estar danificadas por lesões que 
afetem sua aparência e utilização. 
Isento de pontos escuros ou apodre-
cidos, livre de sujidades, parasitas e 
larvas. Apresentação em embalagens 
de polietileno atóxico contendo 1 kg, 
descascadas e congelada. Reposição 
do produto: no caso de partes estra-
gadas, murcha, danificada, escura e 
com sinais de descongelamento. 

 
26 

 
150 

Massa para panqueca fina e macia. 
Ingredientes: Farinha de trigo, água, 
ovos, óleo de soja e sal. Apresenta-
ção em embalagens de polietileno 
atóxico, data de fabricação, data de 
validade e informações nutricionais. 

 
kg 

16,90 2.535,00 

 
27 

 
60 

Massa para mini pizza (massa fina), 
pré-assada. A massa deverá ser fu-
rada antes de assar para não levan-
tar bolhas. Ingredientes: farinha de 
trigo, leite, ovos, açúcar, fermento 
gelado e sal. Apresentação em em-
balagens de polietileno atóxico, de-
vendo conter data de fabricação, 
data de validade e informações nu-
tricionais. 

 
kg 

16,60 996,00 

 
28 

 
600 

Milho verde sem palha e sem cabelo, 
de primeira qualidade. As espigas 
deverão estar bem granadas, frescas 
e sãs. No ponto de maturação ade-
quado para o consumo. Intactos, 
com todas as partes comestíveis 
aproveitáveis, cor e sabor caracterís-
ticos. Não deverão estar danificados 
por lesões que afetem sua aparência 
e utilização. Isento de pontos amare-
lados ou apodrecidos, livre de suji-
dades, parasitas e larvas. Apresenta-
ção em embalagens de polietileno 
atóxico em quantidade conforme 
solicitação. Reposição do produto: 
no caso de partes estragadas e pou-
co aproveitamento do produto. 

 
kg 

3,20 1.920,00 

  Molho de tomate artesanal, embala-  12,60 1.260,00 



 

29 100 gem contendo 800g. Com registro no 
SIM. 

unid. 

 
30 

 
350 

Morango de primeira qualidade, 
frescos e sãos. No ponto de matura-
ção adequado para o consumo. 
Compacta, firme, cor e sabor carac-
terísticos, com todas as partes co-
mestíveis aproveitáveis. Isenta de 
pontos amarelados e apodrecidos 
e/ou bolores, livres de sujidades, 
parasitas e larvas. Quantidade con-
forme solicitação. Reposição do pro-
duto: no caso de partes estragadas, 
produto murcho e/ou danificado, 
fungos e bolor. 

 
kg 

17,00 5.950,00 

 
31 

 
130 

Nhoque de batata caseiro congela-
do. Ingredientes: batata, farinha de 
trigo, ovos, sal. Apresentação em 
embalagens de polietileno atóxico, 
devendo conter data de fabricação, 
data de validade e informações nu-
tricionais. 

 13,80 1.794,00 

 
32 

 
310 

Nhoque tipo caseiro congelado. In-
gredientes: farinha de trigo, leite, 
ovos, queijo parmesão, margarina e 
sal. Apresentação em embalagens de 
polietileno atóxico, devendo conter 
data de fabricação, data de validade 
e informações nutricionais. 

 
kg 

12,70 3.937,00 

 
33 

 
180 

Ovos de galinha, grandes, de granja 
(branco e/ou vermelho), novo, pe-
sando no mínimo 55 gramas por 
unidade. Isentos de sujidades, fun-
gos e substancias tóxicas. Não deve-
ram apresentar rachaduras e/ou 
trincas na casca. Apresentação em 
dúzias, e acondicionados em emba-
lagens de papelão próprias para o 
produto. Reposição do produto: no 
caso de produto estragado, quebra-
do, e trincado.   

 
dzs 

4,20 756,00 

 
34 

 
200 

Pêssego amarelo de primeira quali-
dade, frescos e sãos. No ponto de 
maturação adequado para o consu-
mo. Compacto, firme, cor e sabor 
característicos, com todas as partes 
comestíveis aproveitáveis. Isento de 
pontos amarelados, apodrecidos 

 
Kg 

4,10 820,00 



 

e/ou bolores, livres de sujidades, 
parasitas e larvas. Quantidade con-
forme solicitação. Reposição do pro-
duto: no caso de partes estragadas, 
produto murcho e/ou danificado. 

 
35 

 
190 

Pão caseiro colorido, enriquecido 
com cenoura e/ou beterraba, pe-
sando aproximadamente 500 gramas 
cada unidade após assado, de boa 
qualidade com miolo branco e casca 
de cor dourada brilhante e homogê-
nea. Apresentação em embalagens 
de polietileno, com quantidade soli-
citada, devendo conter data de fa-
bricação, data de validade e infor-
mações nutricioniais. Reposição do 
produto: no caso de pães com fabri-
cação superior a um dia anterior à 
data de entrega, mal assados, quei-
mados, amassados, achatados e 
“embatumados aspecto massa pesa-
da” e de características organolépti-
cas anormais.  

 
kg 

9,30 1.767,00 

 
36 

 
600 

Poncã de primeira qualidade, frescas 
e sãs. No ponto de maturação ade-
quada para o consumo. Compacta, 
firme, cor e sabor característicos, 
com todas as partes comestíveis 
aproveitáveis. Isenta de pontos ama-
relados, apodrecidos e/ou bolores, 
livres de sujidades, parasitas e lar-
vas. Quantidade conforme solicita-
ção. Reposição do produto: no caso 
de partes estragadas, produto mur-
cho e/ou danificado. 

 
kg 

3,73 2.238,00 

 
37 

 
600 

Repolho verde, de primeira qualida-
de, frescos e sãos. No ponto de ma-
turação adequado para o consumo. 
Intactos, com todas as partes comes-
tíveis aproveitáveis, cor e sabor ca-
racterísticos. Não deverão estar da-
nificados por lesões que afetem sua 
aparência e utilização. Isento de 
pontos amarelados ou apodrecidos, 
livre de sujidades, parasitas e larvas. 
Reposição do produto: no caso de 
partes estragadas, produto fora do 
ponto de maturação adequado, 

 
kg 

2,02 1.212,00 



 

murcho e/ou danificado.  

 
38 

 
150 

Tomate cereja rosso de primeira 
qualidade, frescos e sãos. No ponto 
de maturação adequado para o con-
sumo. Intactos, com todas as partes 
comestíveis aproveitáveis, cor e sa-
bor característicos. Não deverão 
estar danificados por lesões que 
afetem sua aparência e utilização. 
Isento de pontos amarelados ou 
apodrecidos, livre de sujidades, pa-
rasitas e larvas. Quantidade confor-
me solicitação. Reposição do produ-
to: no caso de partes estragadas, 
produto fora do ponto de maturação 
adequado (“verde”), murcho e/ou 
danificado. 

 
kg 

14,60 2.190,00 

 
39 

 
200 

Tomate, longa vida, do tipo caqui, de 
primeira qualidade, frescos e sãos. 
No ponto de maturação adequado 
para o consumo. Intactos, com todas 
as partes comestíveis aproveitáveis, 
cor e sabor característicos. Não de-
verão estar danificados por lesões 
que afetem sua aparência e utiliza-
ção. Isento de pontos amarelados ou 
apodrecidos, livre de sujidades, pa-
rasitas e larvas. Quantidade confor-
me solicitação. Reposição do produ-
to: no caso de partes estragadas, 
produto fora do ponto de maturação 
adequado (“verde”), murcho e/ou 
danificado.  

 
kg 

3,72 744,00 

 
40 

 
370 

Tortéi congelado tipo pastel. Apre-
sentação em embalagens de polieti-
leno atóxico, devendo conter data 
de fabricação, data de validade e 
informações nutricionais. 

 
kg 

18,00 6.660,00 

 
41 

 
50 

Broa de milho caseira, fresca, pesan-
do aproximadamente 500 gramas 
cada unidade após assada, de boa 
qualidade com casca de cor dourada 
brilhante e homogênea. Apresenta-
ção em embalagens de polietileno, 
devendo conter data de fabricação, 
data de validade e informações nu-
tricionais. Reposição do produto: no 
caso de pães com fabricação superi-

 
kg 

11,00 550,00 



 

or a um dia anterior à data de entre-
ga, mal assados, queimados, amas-
sados, achatados e “embatumados 
aspecto massa pesada” e de caracte-
rísticas organolépticas anormais. 

 
42 

 
100 

Rosca glaceadas com ou sem coco, 
fresca, caseira, macia, sem adição de 
aditivos e conservantes. Apresenta-
ção em embalagens de polietileno 
atóxico, devendo conter data de 
fabricação, data de validade e infor-
mações nutricionais. 

 
kg 

19,00 1.900,00 

  Total geral R$-   72.914,60 

 
 
 
1.0 TRANSPORTE DOS GÊNEROS 
Os alimentos deverão ser transportados em condições adequadas que evitem contaminações. Para isso 
é fundamental o controle da higiene, da temperatura e do tempo de transporte. Os meios de transpor-
te, refrigerados ou não, deverão garantir a integridade e a qualidade a fim de impedir a deterioração do 
produto. 
Os alimentos deverão ser transportados em compartimento exclusivo do veículo, sem que substâncias 
estranhas possam contaminá-los. 
Os veículos de transporte de alimentos refrigerados devem possuir Certificado de Vistoria, de acordo 
com o Código Sanitário vigente. 
A carga e/ou descarga não devem representar risco de contaminação, dano ou deterioração do produto. 
Quando a natureza do alimento assim o exigir deve ser colocado sobre prateleiras e estrados, quando 
necessários removíveis, de forma a evitar danos e/ou contaminação. Os materiais utilizados para prote-
ção e fixação da carga (cordas, encerados, plásticos e outros) não devem constituir fonte de contamina-
ção ou dano para o produto, devendo os mesmos ser desinfetados juntamente com o veículo de trans-
porte. A cabine do condutor deve ser isolada da parte que contém os alimentos. 
O transporte de produtos congelados e de origem animal, deverá garantir temperatura adequada para 
os mesmos e serem providos permanentemente de termômetros calibrados e de fácil leitura. 
Refrigeração: ao redor de 4 ºC, com tolerância até 7 ºC para os produtos de origem animal. 
Congelamento: a -18 ºC com tolerância até -15 ºC para os produtos congelados. 
O transporte de matéria-prima ou produtos alimentícios crus não deverá ser feito com alimentos pron-
tos para consumo. 
 
2.0 LEGISLAÇÃO 
Todos os alimentos devem se apresentar dentro dos parâmetros e padrões técnicos estabelecidos pela 
legislação vigente conforme determinação dos órgãos oficiais competentes. 
 
2.1 ROTULAGEM 
Os gêneros alimentícios a serem entregados para alimentação escolar deverão atender a Resolução 
SESA nº 748/2014 que dispõe sobre a rotulagem de produtos hortícolas in natura e embalados, co-
mercializados no Estado do Paraná. 



 

Para produtos panificados atender a Resolução SESA 004/2017, de 04/01/2017 que aprova o regula-
mento técnico sobre as Boas Práticas de Fabricação de Alimentos Processados pelo Empreendimento 
Familiar Rural. 
 
2.2 -DA QUANTIDADE ESTIMADA 
A aquisição dos produtos com os credenciados será efetivada de acordo com a necessidade do Municí-
pio, sendo que no término do contrato as quantidades remanescentes serão automaticamente suprimi-
das, ficando o Município desobrigado da aquisição total dos produtos, e consequentemente de seu pa-
gamento. 
 
3. PRAZOS, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA 
3.1 - O período de vigência contratual será pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por acordo entre as partes. 
 
3.2 - A entrega do objeto da licitação, será feita de acordo com a necessidade do município, e será for-
malizado através da autorização de Compras ou Nota de Empenho, sendo que o prazo do fornecimento 
após a solicitação será de acordo com o Cronograma de Entrega e Distribuição que será fornecido previ-
amente pela Nutricionista. 
 
3.3 - A entrega das mercadorias deverá ser feita na Escola Municipal Padre Felipe, Centro Municipal de 
Educação Infantil Sonho Encantado e Centro de Educação Infantil Pequeno Anjo, nos dias e quantidades 
de acordo com Cronograma Fornecido. 
 
3.4 - A aquisição dos produtos sazonais ocorrerá enquanto durar a safra. 
 
4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
4.1 -Para participar do processo os interessados deverão apresentar os documentos solicitados no Item 
6 deste Edital, em envelope fechado. 
 
4.2 -Não poderão participar do Credenciamento os interessados que estejam cumprindo as sanções 
previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93 – Lei de Licitações. 
 
4.3 – DA FORMA DE SELEÇÃO 
4.3.1. A seleção será organizada por priorização conforme Art. 25, §1º e §2º da Resolução nº 26/2013 do 
ministério da Educação Referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 
 
I – Grupo de projetos de fornecedores locais tem prioridade sobre os demais grupos, dentre os quais 
será priorizado: 
I.I - os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades qui-
lombolas, não havendo prioridade entre estes; (Acrescentado pela Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC) 

I.II - os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, segundo 
a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003; (Acrescentado pela Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC) 

I.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); Acrescentado pela Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC) 
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4.3.2 – Esgotada todas as possibilidades indicadas no item 4.3.1, a seleção será realizada por sorteio ou, 
em havendo consenso entre as partes, poderá optar-se pela divisão no fornecimento dos produtos a 
serem adquiridos entre os finalistas. (Acrescentado pela Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC) 

 
5. FORMA DE APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE E DA CARTA DE CREDENCIAMENTO 
5.1 - O envelope contendo a documentação de Credenciamento e Projeto de Venda, deverá ser entre-
gue na data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital, devidamente fechado, constando da 
face os seguintes dizeres: 

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU PARANÁ 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018 
ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO E PROJETO DE VENDA 
PROPONENTE: __________________________________ 
 
5.2 - Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o procedimento licitatório, 
deverá formalizar carta de Credenciamento, comprovando os poderes de quem o credenciou, a qual 
deverá ser entregue à Comissão, separadamente, por ocasião do início da Sessão de Qualificação e Jul-
gamento. 
 
6. DO CREDENCIAMENTO 
6.1 -Para credenciamento os participantes deverão apresentar a Seguinte documentação: 
 
6.1.1 -Para Grupos Informais de Agricultores Familiares e de Empreendedores Familiares Rurais: 
I-Cópia de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Registro Geral; 
II -Cópia da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(PRONAF) DAP principal e extrato da DAP, emitida pela Emater-PR, de cada Agricultor Familiar partici-
pante; 
III -Apresentação de comprovante do bloco de Produtor Rural (CAD/PRO); 
IV -Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar (Anexo 
III) elaborado conjuntamente entre o Grupo Informal e a Entidade Articuladora e assinado por todos os 
Agricultores Familiares participantes; 
V- Para produtos de origem animal apresentar documentação comprobatória de Serviço de Inspeção, 
podendo ser municipal, estadual ou federal;  
VI – Comprovante de certificação de alimentos orgânicos, quando for o caso; 
VII - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal/ Certidão Conjunta PGFN/RFB; 
VIII - Certidão negativa de débitos trabalhistas - CNDT, Disponível no site: www.tst.jus.br. 
IX  - Declaração da Licitante, assinada pelo seu representante legal, de que não pesa contra si inidonei-
dade expedida por órgão público, de qualquer esfera de governo, bem como Declaração cumprindo o 
disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, bem como Declaração de comprometimento 
de manter as condições de habilitação durante a vigência do contrato. 
 
 
6.1.2 -Para os Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais: 
I -Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
II -Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Jurídica e extrato da DAP para associações e cooperativas, 
emitida pela Emater/PR; 
III - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal/ Certidão Conjunta PGFN/RFB; 
IV -Certidões negativas FGTS, Estadual e Municipal; 

http://www.tst.jus.br/


 

V -Estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada na Junta Comercial, no caso de coo-
perativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de associações. No caso de em-
preendimentos familiares, deverá ser apresentada cópia do Contrato Social, registrado em Cartório de 
Registro Civil de Pessoa Jurídica; 
VI -Declaração da Licitante, assinada pelo seu representante legal, de que não pesa contra si inidoneida-
de expedida por órgão público, de qualquer esfera de governo, bem como Declaração cumprindo o dis-
posto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, bem como Declaração de comprometimento de 
manter as condições de habilitação durante a vigência do contrato. 
VII -Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar (Anexo 
III); 
VIII -Para produtos de origem animal apresentar documentação comprobatória de Serviço de Inspeção, 
podendo ser municipal, estadual ou federal; 
IX -Para produtos de origem vegetal processada, apresentar licença sanitária e produto com rótulo; 
X -Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso; 
XI -Declaração de aceitação do preço. 
XII - Certidão negativa de débitos trabalhistas - CNDT, Disponível no site: www.tst.jus.br. 
 
6.2 -A falta de qualquer dos documentos previstos neste Edital implicará na Inabilitação da proponente 
Chamamento Público nº 002/2018. 
 
6.3 -Todos os documentos deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade e poderão ser apre-
sentados em original ou por qualquer processo de cópia, desde que autenticada. 
 
6.4 -Quaisquer documentos emitidos via Internet, terão sua autenticidade confirmada pela Comissão de 
Licitação. 
 
7. PROCEDIMENTO 
7.1 -Serão abertos os Envelopes no local, dia e horário indicados no preâmbulo deste Edital e procedida 
a sua apreciação. 
 
7.2 -Serão Habilitados os proponentes que apresentarem a documentação descrita no item 6 deste Edi-
tal. 
 
7.3 -Da reunião realizada para abertura dos envelopes, bem como daquelas realizadas em sessões re-
servadas da Comissão, serão lavradas atas circunstanciadas. 
 
7.4 -Será realizado processo de Inexibilidade de licitação com o(s) fornecedor(es) Habilitados. 
 
8. CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS DE VENDAS 
8.1 -Serão considerados credenciados os Projetos de Vendas apresentados, que preencham as condi-
ções fixadas nesta Chamada Pública, conforme Anexo III. 
8.2 -Cada grupo de fornecedores (formal e/ou informal) deverá obrigatoriamente, ofertar sua quantida-
de de alimentos, com preço unitário, observando as condições fixadas nesta Chamada Pública. 
 
9. DOS PREÇOS 
9.1 -O preço de compra dos gêneros alimentícios será de acordo com a Planilha apresentada no item 
2.1. 
9.2 -São utilizados para composição do preço de referência os preços praticados no mercado local. 

http://www.tst.jus.br/


 

9.3 -O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 
9.4 -No preço cotado obrigatoriamente estarão incluídas as despesas com frete, seguros e impostos 
incidentes sobre o objeto da licitação, não se admitindo qualquer adicional. 
9.5 -Os preços cotados pela concorrente do objeto da presente licitação, deverão ser em moeda corren-
te no país. 
 
10. LIMITE DE VENDA INDIVIDUAL 
10.1 -O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural deve respeitar 
o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP)/ano. 
 
11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
11.1 Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma: 
I -A contratada emitirá nota fiscal dos produtos fornecidos e encaminhará a Depto de Educação do Mu-
nicípio de Saudade do Iguaçu Paraná para as necessárias anotações e carimbo no verso com visto do 
responsável. 
II -A contratante pagará a contratada os preços em real estabelecidos na proposta, os quais incluem 
todos os custos necessários à perfeita execução do contrato, englobando, mas não se limitando às des-
pesas com fretes, seguros e  tributos incidentes sobre os produtos adjudicados. 
III -Sobre os valores faturados não incidirá nenhum reajuste adicional em razão do prazo de pagamento 
das faturas. 
IV -Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a apresentação da respectiva Nota Fis-
cal dos produtos solicitados e Certificação de Entrega total dos produtos fornecidos, emitida pelo Depar-
tamento recebedor. 
V -Em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposição contratual, os pagamentos poderão 
ficar  retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais. 
VI -Os pagamentos serão efetuados através da Tesouraria do Município de Saudade do Iguaçu – PR. 
VII – O pagamento esta condicionado a apresentação de uma cópia da DAP ativa juntamente com a nota 
fiscal. 
 
11.2 -Para suporte da despesa do objeto da presente licitação, será usada a seguinte Dotação Orçamen-
tária: 
Órgão: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Unidade: 01 – Secretaria Municipal de Educação 
Funcional Programática: 12.361.0008.2.026 – Manutenção do Ensino Fundamental 
Elemento da Despesa: 3.3.90.32.05 – merenda escolar 
Principal:91                                   Despesa: 3618 
Fonte de Recurso: 000 – livre 
Valor da dotação: 22.118,00  ( do ITEM 31 a 40) 
 
Órgão: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Unidade: 01 – Secretaria Municipal de Educação 
Funcional Programática: 12.361.0008.2.026 – Manutenção do Ensino Fundamental 
Elemento da Despesa: 3.3.90.32.05 – merenda escolar 
Principal:93                                   Despesa: 3620 
Fonte de Recurso: 123 – merenda FNDE  
Valor da dotação: 48.346,60 (do item 1 a 30) 
 
Órgão: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 



 

Unidade: 01 – Secretaria Municipal de Educação 
Funcional Programática: 12.365.0008.2.025 – Manutenção da educação infantil - CMEI 
Elemento da Despesa: 3.3.90.32.05 – merenda escolar 
Principal: 158                                  Despesa: 3615 
Fonte de Recurso: 000 – livre 
Valor da dotação: 2.450,00 ( item 41,42) 
 
12. DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DE PROPOSTA 
12.1. O proponente, que não cumprir as obrigações assumidas ou os preceitos legais, estará sujeita às 
seguintes penalidades: 
a) Advertência; 
b) Multa de até 5,0 % (cinco por cento) do valor total proposto e ainda poderão ser aplicadas, neste 
caso, as penalidades dos itens seguintes: 
c) Suspensão do direito de contratar junto a Prefeitura Municipal; 
d) Declaração de inidoneidade. 
 
13. DOS RECURSOS, DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO: 
13.1-Das decisões proferidas pela Comissão, decorrentes do presente, caberão os recursos previstos no 
art. 109, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
13.2 -Uma vez proferido o julgamento pela Comissão e decorrido o tempo hábil para interposição de 
recursos, ou tendo havido desistência expressa, ou após o julgamento daqueles interpostos, será enca-
minhado ao Prefeito Municipal para a competente deliberação. 
13.3 -Da deliberação resultado, o Município de Saudade do Iguaçu convocará o proponente para assinar 
o Termo de Contrato em até 3 (três) dias, sob pena de decair ao direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93. 
13.4 -O Contrato terá a vigência a partir da data de sua assinatura. 
 
14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
14.1 -Proceder à entrega dos produtos, de forma a não ser danificado durante a operação de transporte, 
acompanhado sempre de 02 (duas) vias da fatura comercial, com as especificações detalhadas ou do-
cumento equivalente, para conferência; 
14.2 -Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de credenciamento exigidas na licita-
ção; 
14.3 -A contratada deverá apresentar para aprovação da CONTRATANTE, toda vez que for necessário, 
resultado de testes, ensaios, amostras e demais dados informativos sobre o produto, de modo que 
permita sua perfeita  identificação quanto à qualidade e procedência. 
14.4 -A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar todo e qualquer produto que não atender as es-
pecificações contidas no edital, ou que seja considerado inadequado pela contratante. 
14.5 -Atender aos chamados da CONTRATANTE, devidamente formalizados, no máximo em até 48 (qua-
renta e oito) horas, tomando as providências necessárias para reparar ou substituir o objeto no prazo de 
até 02 (dois) dias corridos, enquanto estiver dentro do prazo de vigência do contrato; 
14.6 -Responder por todos os ônus referentes à entrega do objeto ora contratado, desde os salários do 
pessoal, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a 
incidir sobre o presente Contrato; 
14.7 -Garantir a titularidade de todo e qualquer direito de propriedade industrial envolvido nos produ-
tos, assumindo a responsabilidade por eventuais ações e/ou reclamações, de modo a assegurar à CON-
TRATANTE a plena utilização dos produtos adquiridos ou a respectiva indenização; 



 

14.8 -Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou 
a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da 
CONTRATADA ou de quem em seu nome agir;  
14.9 -Responsabilizar-se por quaisquer acidentes na entrega dos produtos, inclusive quanto às redes de 
serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem na destruição ou dani-
ficação do objeto, inclusive aqueles que, na hipótese de mora da CONTRATADA, decorram de caso for-
tuito ou força maior, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do “Termo de Recebimento 
Definitivo do Objeto” e a integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros; 
14.10 -Responsabilizar-se pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e 
trabalhistas, e quaisquer despesas referentes ao objeto, inclusive licença em repartições públicas, regis-
tros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário. 
 
15. DISPOSIÇÕES GERAIS 
15.1 -Aos proponentes é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do artigo 109 da 
Lei nº 8.666/93, o qual será recebido e processado nos termos ali estabelecidos. 
15.2 -Os gêneros alimentícios da agricultura familiar não poderão ter preços inferiores aos produtos 
cobertos pelo Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar (PGPAF), art. art. 23 § 6º, da men-
cionada Resolução do FNDE, site: http://www.mda.gov.br/saf/arquivos/1203118176.pdf; 
15.3 -A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato de Aquisição de 
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, conforme o anexo IV, da Resolu-
ção n.º 38 do FNDE, de 16/07/2009. 
15.4 Esclarecimentos relativos à presente licitação e às condições para atendimento das obrigações 
necessárias ao cumprimento de seu objeto, somente serão prestados quando solicitado a Comissão 
Permanente de Licitação, na Rua Frei Vito Berscheid, 708, Centro, Fone 046-3246-1166-Saudade do Igu-
açu – PR. 
15.5 Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos membros da Comissão de 
Licitação e proponentes presentes. 
15.6 A Promotora se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou totalmente, sem 
que caiba a (às) proponente (s) o direito de qualquer reclamação ou indenização. 
 
16. ANEXO DO EDITAL 
16.1 Integra o presente Edital, dele fazendo parte como se transcrita em seu corpo: 
16.1.1 Anexo I -Minuta do futuro Contrato; 
16.1.2 Anexo II -Modelo de Declarações; 
16.1.4 Anexo III – Modelo de Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Para 
Alimentação Escolar. 
16.1.5 Anexo IV - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE CONTROLE E INFORMAÇÃO DA DAP 
 

Saudade do Iguaçu, 19 de junho de 2018. 
 

MAURO CESAR CENCI 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 



 

ANEXO I – MINUTA CONTRATUAL 
 

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº ____/2018 
 

CONTRATO DE FORNECIMENTO nº 
ID Nº: 
PROCESSO Nº 
 
 
Que entre si celebram, o Município de Saudade do Iguaçu Pr, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ sob nº 95.585.477/0001-92, com sede e foro na Rua Frei Vito Berscheid, 708, em Sau-
dade do Iguaçu -PR, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Mauro Cesar Cenci, brasileiro, 
casado, portador do CPF nº 924.728.779-00 e do RG nº 5.143.125-1, de ora em diante denominado 
CONTRATANTE e  _____________, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/CPF nº _____________, Ins-
crição Estadual nº _________ com sede ______,em _____________, neste ato representada por 
______, _____, CPF nº  e do RG nº , residente e domiciliado em ____________, de ora em diante deno-
minado CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente contrato, nos termos da Lei Federal nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, atendendo ainda a Lei nº. 11.947/2009 
e Resolução/FNDE/CD nº 26 de 17 de junho de 2013, bem como as condições estabelecidas no Edital de 
Chamamento Público nº 002/2018 e consequente processo de Inexigibilidade de Licitação nº___/2018, 
assim como pelas cláusulas a seguir expressas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO 
 
O objeto da presente contratação é aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar 
nas Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil, para alunos da rede de educação bá-
sica pública, em atendimento ao Programa PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), em cum-
primento a Lei nº 11.947/2009 e da Resolução/FNDE/CD nº 26 de 17 de junho de 2013 (atualizada pela 
Resolução CD/FNDE nº 04, de 2 de abril de 2015), conforme quantitativos estimados e especificações 
que seguem: 
 

ITEM UNID. QUANT. DESCRIÇÃO DO PRODUTO P. UNIT. P. TOTAL 

      

      

      

 
 
LEGISLAÇÃO 
Todos os alimentos devem se apresentar dentro dos parâmetros e padrões técnicos estabelecidos pela 
legislação vigente conforme determinação dos órgãos oficiais competentes. 
 
I - Os gêneros alimentícios a serem entregados para alimentação escolar deverão atender a Resolução 
SESA nº 748/2014 que dispõe sobre a rotulagem de produtos hortícolas in natura e embalados, co-
mercializados no Estado do Paraná. 
 



 

II - Para produtos panificados atender a Resolução SESA 004/2017, de 04/01/2017 que aprova o regu-
lamento técnico sobre as Boas Práticas de Fabricação de Alimentos Processados pelo Empreendimen-
to Familiar Rural. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS QUANTIDADES 
 
A aquisição dos produtos será efetivada de acordo com a necessidade do Município, sendo que no tér-
mino do contrato as quantidades remanescentes serão automaticamente suprimidas, ficando o Municí-
pio desobrigado da aquisição total dos produtos, e consequentemente de seu pagamento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO 
 
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao CONTRA-
TANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e con-
forme consta na Cláusula Primeira deste contrato. 
 
CLÁUSULA QUARTA -LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA 
 
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, neste ato denominados CONTRATADOS, 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 Esco-
lar. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a: 
 
I- Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento; 
 
II - Realizar rigorosa conferência das características dos objetos entregue, pela Comissão ou servidor 
designados, somente atestando os documentos da despesa quando comprovada a entrega total, fiel e 
correta do objeto. 
 
CLÁUSULA SEXTA -DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste Contrato e na legislação perti-
nente, as seguintes: 
I - Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de credenciamento exigidas na licitação; 
II - A contratada deverá apresentar para aprovação da CONTRATANTE, toda vez que for necessário, re-
sultado de testes, ensaios, amostras e demais dados informativos sobre o produto, de modo que permi-
ta sua perfeita identificação quanto à qualidade e procedência. 
III - A CONTRATANTE reserva se o direito de recusar todo e qualquer produto que não atender as especi-
ficações contidas no edital, ou que seja considerado inadequado pela contratante. 
IV - Atender aos chamados da CONTRATANTE, devidamente formalizados, no máximo em até 48 (qua-
renta e oito) horas, tomando as providências necessárias para reparar ou substituir o objeto no prazo de 
até 02 (dois) dias 
corridos, enquanto estiver dentro do prazo de vigência do contrato; 



 

V - Responder por todos os ônus referentes à entrega do objeto ora contratado, desde os salários do 
pessoal, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a 
incidir sobre o presente  Contrato; 
VI - Garantir a titularidade de todo e qualquer direito de propriedade industrial envolvido nos produtos, 
assumindo a responsabilidade por eventuais ações e/ou reclamações, de modo a assegurar à CONTRA-
TANTE a plena 
utilização dos produtos adquiridos ou a respectiva indenização; 
VII - Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou 
a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da 
CONTRATADA ou de quem em seu nome agir; 
VIII - Responsabilizar-se por quaisquer acidentes na entrega dos produtos, inclusive quanto às redes de 
serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem na destruição ou dani-
ficação do objeto, inclusive aqueles que, na hipótese de mora da CONTRATADA, decorram de caso for-
tuito ou força maior, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do “Termo de Recebimento 
Definitivo do Objeto” e a integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros; 
IX - Responsabilizar-se pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e traba-
lhistas, e quaisquer despesas referentes ao objeto, inclusive licença em repartições públicas, registros, 
publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário. 
 
CLÁUSULA SETIMA - DA INFORMAÇÃO AO MDA 
 
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 Ven-
da de Gêneros Alimentícios, consoante a o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo 30 dias após a assinatura do contrato, por meio de 
ferramenta disponibilizada pelo MDA. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA 
 
I - O período de vigência contratual será pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura. 
II - A entrega do objeto da licitação, será feita de acordo com a necessidade do município, e será forma-
lizado através da autorização de Compras ou Nota de Empenho, sendo que o prazo do fornecimento 
após a solicitação Será de acordo com o cronograma de Entrega e Distribuição que será fornecido previ-
amente pela Nutricionista do Município. 
III - A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com Cronogra-
ma Fornecido. 
IV - A aquisição dos produtos sazonais ocorrerá enquanto durar a safra. 
 
CLÁUSULA NONA -DO PREÇO 
 
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêne-
ros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 
_____________ (_______________), conforme listagem a seguir: 

1 - Nome do Agricultor Fami-
liar 

2 - CPF 3 - 
DAP 

4- Produto 5- Uni-
dade 

6-
Quantidade/ 
unidade 

Preço 
 Propos-
to 

Vlr  
total 

        

        



 

        

        

 
CLÁUSULA DÉCIMA -DO PAGAMENTO 
 
Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma: 
 
I - A contratada emitirá nota fiscal dos produtos fornecidos e encaminhará a Depto de Educação do Mu-
nicípio de Saudade do Iguaçu PR para as necessárias anotações e carimbo no verso com visto do respon-
sável. 
II - A contratante pagará a contratada os preços em real estabelecidos na proposta, os quais incluem 
todos os custos necessários à perfeita execução do contrato, englobando, mas não se limitando às des-
pesas com fretes, seguros e tributos incidentes sobre os produtos adjudicados. 
III - Sobre os valores faturados não incidirá nenhum reajuste adicional em razão do prazo de pagamento 
das faturas. 
IV - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a apresentação da respectiva Nota Fis-
cal dos produtos solicitados e Certificação de Entrega Total dos produtos fornecidos, emitida pelo De-
partamento recebedor. 
V - Em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposição contratual, os pagamentos poderão 
ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais. 
VI - Os pagamentos serão efetuados através da Tesouraria do Município de Saudade do Iguaçu Pr. 
VII – O pagamento esta condicionado a apresentação de uma cópia da DAP ativa juntamente com a nota 
fiscal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
Para suporte da despesa do objeto da presente licitação, será usada a seguinte Dotação Orçamentária: 
Órgão: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Unidade: 01 – Secretaria Municipal de Educação 
Funcional Programática: 12.361.0008.2.026 – Manutenção do Ensino Fundamental 
Elemento da Despesa: 3.3.90.32.05 – merenda escolar 
Principal:91                                   Despesa: 3618 
Fonte de Recurso: 000 – livre 
Valor da dotação: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ( do ITEM 31 a 40) 
 
Órgão: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Unidade: 01 – Secretaria Municipal de Educação 
Funcional Programática: 12.361.0008.2.026 – Manutenção do Ensino Fundamental 
Elemento da Despesa: 3.3.90.32.05 – merenda escolar 
Principal:93                                   Despesa: 3620 
Fonte de Recurso: 123 – merenda FNDE  
Valor da dotação: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (do item 1 a 30) 
 
Órgão: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Unidade: 01 – Secretaria Municipal de Educação 
Funcional Programática: 12.365.0008.2.025 – Manutenção da educação infantil - CMEI 
Elemento da Despesa: 3.3.90.32.05 – merenda escolar 
Principal: 158                                  Despesa: 3615 



 

Fonte de Recurso: 000 – livre 
Valor da dotação: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( item 41,42) 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DA GUARDA DOS DOCUMENTOS (FORNECEDOR) 
 
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 Agri-
cultura  Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DA GUARDA DOS DOCUMENTOS (ENTIDADE) 
 
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos das Notas Fiscais de Com-
pra,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 documen-
tos anexos, estando à disposição para comprovação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -DA RESPONSABILIDADE POR DANOS 
 
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 
ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO 
 
I -O CONTRATANTE em razão à supremacia dos interesses públicos sobre os interesses particulares po-
derá: 
 
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; 
II -Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO, deve res-
peitar  equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a in-
denização por despesas já realizadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -DA COBRANÇA DA MULTA 
 
I -No caso do não cumprimento do prazo de entrega do objeto solicitado, será aplicável à Contratada 
multa de mora  equivalente a 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor total; 
II -A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos even-
tualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -DA FISCALIZAÇÃO 
 

O presente contrato terá como gestor MARCELO GIACOMINI, brasileiro, maior, capaz, 
Secretário Municipal de Educação , inscrito(a) no CPF/MF sob nº xxxxxxxxxxxxxxx, residente e domicilia-



 

do na Cidade de Saudade do Iguaçu-PR CEP: 85.568-000, que será responsável pelo acompanhamento 
da sua execução. O presente contrato será fiscalizado pelo servidor SIDNEI LUIZ DERLAN, CPF nº 
475.480.881-91 o qual procedera o registro das ocorrências e adotara as providências necessárias ao 
seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato. Entre suas atribuições 
está a de apurar a ocorrência de quaisquer circunstancias que incidam especificamente no art. 78 e 88 
da Lei 8666/93 que trata das Sanções Administrativas para o caso de inadimplemento contratual e co-
metimento de outros atos ilícitos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA -DA REGÊNCIA 
 
O presente contrato rege-se, ainda, pelo CHAMAMENTO PÚBLICO n.º 002/2018, pela Resolu-
ção/FNDE/CD nº 26 de 17 de junho de 2013, pela Lei n° 11.947/2009 e a Lei 8.666/95 e o dispositivo que 
a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO ADITAMENTO 
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguar-
dadas as suas condições essenciais. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS COMUNICAÇÕES ENTRE AS PARTES 
 
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que 
somente terá validade se envia da mediante registro de recebimento, por fax, transmitido pelas partes. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
 
I - Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante 
Cláusula Décima-Nona, 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. 
II -O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste Contrato, assim como a exe-
cução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas Cláusulas e Condições, dará direito à 
CONTRATANTE de  rescindi-lo mediante notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer 
direito, exceto o de receber o  estrito valor correspondente ao fornecimento realizado, desde que este-
jam de acordo com as prescrições ora  pactuadas, assegurada a defesa prévia. 
III - O Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos: 
a) Decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da CONTRATADA; 
b) Alteração do contrato social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que, a 
juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução deste pacto; 
c) Transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem prévia e expressa autori-
zação da CONTRATANTE; 
d) Cometimento reiterado de faltas, devidamente anotadas em registro próprio; 
e) No interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com antecedência de 15 (quinze) dias, com o 
pagamento dos objetos adquiridos até a data comunicada no aviso de rescisão. 
f) No interesse da Administração, nas hipóteses previstas no Art. 77 da Lei n.º 8.666/93. 
 



 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO 
 
Fica eleito o foro da Comarca de São João -PR. para dirimir questões relativas ao presente contrato, com 
a expressa e formal renúncia de outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 
 
Assim, por estarem certos e ajustados obrigando-se a bem e fielmente cumprir todas as disposições do 
Contrato, firmam-no em três (3) vias de igual teor e forma. 
 

Saudade do Iguaçu, __ de ______ de 20.... 
 

 
CONTRATANTE:                                         ................................. 
     Prefeito Municipal 
 
 
CONTRATADA:    ................................................... 
TESTEMUNHA: 
______________________________      _________________________________ 
NOME      NOME 
CPF       C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

(Documento Obrigatório para Grupos Formais de Agricultores Familiares) 
(NOME DA EMPRESA – CNPJ – ENDEREÇO – TELEFONE) 

Modelo I 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 DECLARAMOS, para fins de licitação, que a empresa ...................., CNPJ .................... : 
 
 
I -Não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a 
contratar com o poder público; 
 
II -Que para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não emprega 
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, 
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumpri-
mento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99. 
 
III – Comprometemo-nos a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obriga-
ções assumidas, todas as condições de credenciamento exigidas na licitação. 
 
Local, data. 
 
 

____________________________________________________ 
                                                 Nome e assinatura do representante legal da empresa 
 



 
ANEXO III – MODELO DE PROJETO DE VENDA CONFORME ANEXO V DA RESOLUÇÃO Nº 26 DO FNDE, DE 17/06/2013. 

 
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 

 

 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

  

Projeto para atendimento da chamada pública nº----------- 

  

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

A – Grupo Formal 

1. Nome do Proponente  2. CNPJ 3. Nº da DAP Jurídica 

4. Endereço 5. Município 6.CEP 

7. Nome do representante legal 8.CPF 9.DDD/Fone 

10.Banco 11.Nº da Agência 12.Nº da Conta Corrente 

  

B – Grupo Informal 

1. Nome do Proponente: 2.Cadastro no:  

3. Endereço:  4. Município:  5.CEP 

6.  CPF: 7. E-mail: 8.DDD/Fone:  

  

II – FORNECEDORES PARTICIPANTES (GRUPO INFORMAL E FORMAL) 

  1. Nome 2.CPF 3.DAP 4. Banco e nº da Agência  5. Nº da Conta Corrente 

1           

2           



 

3           

4           

5           

6           

7           

8           

  

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

1. Nome da Entidade:  
Município de Saudade do Iguaçu/Secretaria de Educação, Cultura e 
Esporte 2.CNPJ : 95.585.477/0001-92 

3.Município 
Saudade do Iguaçu - PR 

4. Endereço:  
Rua Frei Vito Berscheid, 708 5.DDD/Fone 

6. Nome do representante e e-mail 
Darlei Trento – Diretor do Depto de Educação 7.CPF 

  

IV – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS 

De acordo com o art. 24 da Resolução 25 do FNDE/2012, 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 Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP por ano civil. 

  

  1. Identificação do Agricultor Familiar 2. Produto 3.Unidade 4.Quantidade 5.Preço/Unidade 6.Valor Total  

1 

Nome:            

                

                

Nº DAP:  

          

        
Total agricul-

tor   

2 

Nome:            

Nº DAP:  

          

        
Total agricul-

tor   

3 Nome:           



 

Nº DAP 

          

        
Total agricul-

tor   

4 

Nome            

Nº DAP 

          

        
Total agricul-

tor   

5 

Nome            

Nº DAP 

          

        
Total agricul-

tor   

6 

Nome            

Nº DAP 

          

        
Total agricul-
tor   

7 

Nome            

Nº DAP 

          

        
Total agricul-
tor   

8 

Nome            

Nº DAP 

          

        
Total agricul-
tor   

9 

Nome            

Nº DAP 

          

        
Total agricul-
tor   

10 

Nome            

Nº DAP 

          

        
Total agricul-
tor   

Total do projeto   



 

  

V – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO 

  1. Produto 2.Unidade 3.Quantidade 4.Preço/Unidade 5.Valor Total por Produto 

            

            

            

            

            

            

            

        Total do projeto:   

  

  

VI – DESCREVER OS MECANISMOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

Os gêneros alimentícios perecíveis serão entregues conforme cronograma fornecido pela Nutricionista Sra. Graziela Alborgheti, na Escola Municipal Padre Felipe, a 
qual fará a conferencia da qualidade, quantidade e validade dos produtos. 

  

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento. 

  

A - Grupo Formal 

Local e Data:    Assinatura do Representante do Grupo Formal 

B - Grupo Informal 

Local e Data: 

  Agricultores Fornecedores do Grupo Informal Assinatura 

      



 

          

          

          

          

          

       

       

       

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO IV 

 
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE CONTROLE E INFORMAÇÃO DA DAP (ENTIDADES/P. JURIDICA) 

À Comissão Permanente de Licitações 
Prefeitura Municipal de (Município) 
 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº ___/2018 
 

(Nome da entidade/proponente), CNPJ/CPF___________________, por meio do seu representante legal, o Sr. 
_______________________________, (presidente, procurador), nacionalidade, estado civil, portador do RG ___________________, e do CPF 
___________________, DECLARA assumir a responsabilidade: 

 
1) De informar os itens e o volume de venda de cada produtor associado a esta entidade, bem como todo o(s) Projeto(s) de Venda para a Agricul-

tura Familiar, anexo V da resolução FNDE/CD/MEC 26/2013, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA/Secretaria do Desenvolvimento Agrário – SAF, 
ora vinculado (s) a esta CHAMADA PÚBLICA; 

 
2) Pelo controle e acompanhamento dos limites de venda de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP/ano civil, 

estabelecido na resolução FNDE/CD/MEC 26/2013, de cada agricultor associado a esta entidade, e que nos casos de comprovação de excesso desse limite, seja 
no próprio projeto de venda ou em projeto vinculado a outro ente público o agricultor será excluído. Havendo associados produtores ainda não contemplados 
no projeto de venda vinculado ao contrato pactuado com este município, esta entidade indicará a entidade contratante, para aditivo, agricultor substituto para 
os mesmos produtos do agricultor excluído, sem prejuízo na execução do contrato. Não havendo agricultor associado ainda não contemplado, estamos cientes 
que os quantitativos relativos ao agricultor excluído serão suprimidos do respectivo contrato para nova oferta de compra. 

 
3) Que o(s) agricultor(es) vinculado (s) a este objeto, cultivam os gêneros alimentícios ofertados, descritos e contemplados no Projeto de Venda 

para a Agricultura Familiar, anexo V da resolução FNDE/CD/MEC 26/2013, ora vinculado (s) a esta CHAMADA PÚBLICA; 
  
____________, ____ de _________________de 20___ 

 
CARIMBO CNPJ 

 
Representante legal 

Cargo 
 



 
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE CONTROLE E INFORMAÇÃO DA DAP (P. FISICA) 

À Comissão Permanente de Licitações 
Prefeitura Municipal de (Município) 
 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº ___/2018 
 

(Nome do proponente), CPF___________________, agricultor, nacionalidade, estado civil, portador do RG ___________________, e do CPF 
___________________, DECLARA assumir a responsabilidade: 

 
1) De informar os itens e o volume de venda, bem como todo o(s) Projeto(s) de Venda para a Agricultura Familiar, anexo V da resolução 

FNDE/CD/MEC 26/2013, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA/Secretaria do Desenvolvimento Agrário – SAF, ora vinculado (s) a 
esta CHAMADA PÚBLICA; 

 
2) Pelo controle e acompanhamento dos limites de venda de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP/ano civil, 
estabelecido na resolução FNDE/CD/MEC 26/2013, do agricultor associado a esta entidade, e que nos casos de comprovação de excesso desse li-
mite, seja no próprio projeto de venda ou em projeto vinculado a outro ente público o agricultor será excluído.  

 
3) Que o(s) agricultor(es) vinculado (s) a este objeto, cultivam os gêneros alimentícios ofertados, descritos e contemplados no Projeto de Venda 
para a Agricultura Familiar, anexo V da resolução FNDE/CD/MEC 26/2013, ora vinculado (s) a esta CHAMADA PÚBLICA; 
  
____________, ____ de _________________de 20___ 

 
NOME e CPF 

 
Agricultor 

 


