
 

 

 

 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 

PAL 079/2022 DISPENSA 015/2022 
 

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022 

A Prefeitura Municipal de Serra Azul de Minas, por meio da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente torna público o 
Credenciamento dos Agricultores Familiar n.º 002/2022, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural conforme Portaria 255 de 14 de setembro de 2022, publicada pelo Ministério da Cidadania. Os alimentos 
adquiridos serão complementares para a alimentação escolar das escolas: Escola Estadual Ângelo de Miranda, CEMEI Águia Pequena e 
atender as famílias inscritas no CADUNICO em situação de vulnerabilidade CRAS Serra Azul de Minas.  
A Prefeitura Municipal de Serra Azul de Minas, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº. 18.303.230/0001-95, representada 
neste ato pelo Senhor Leonardo do Carmo Coelho, no uso de suas prerrogativas legais, vem realizar Credenciamento Público para aquisição 
de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento a complementação para a 
alimentação escolar das escolas: Escola Estadual Ângelo de Miranda, CEMEI Águia Pequena e atender as famílias inscritas no CADUNICO 
em situação de vulnerabilidade CRAS Serra Azul de Minas, no período de 13/01/2023 a 31/12/2023. Os interessados (Grupos Formais, 
Informais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda em 12/01/2023, às 08:00  
horas, no Setor de licitações da Prefeitura Municipal, localizada à Rua João Dias da Paixão, 30 – Centro, Serra Azul de Minas /MG . 

 
1.OBJETO 
 
O objeto do presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, para o atendimento a alimentação complementação para a alimentação escolar das escolas: Escola Estadual Ângelo de Miranda, 

CEMEI Águia Pequena e atender as famílias inscritas no CADUNICO em situação de vulnerabilidade CRAS Serra Azul de Minas, conforme 
especificações dos gêneros alimentícios abaixo: 

Nº Produto Uni. Quant. 
*Preço de Aquisição 

(R$)  

*Preço de Aquisição (R$) 
– produtor orgânicos ou 
agroecológicos 



 

Unitári
o 

Total Unitário Total 

01 ABACATE: de primeira, apresentando tamanho, cor e com 
formação uniforme, com polpa intacta e firme, sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte 

KG 2.000 3,99 7.980,00   

02 ABACAXI: De 1ª qualidade tamanho e coloração uniformes, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte, de 
colheita recente 

KG 1.000 2,07 2.070,00   

03 ABOBORA (Todas as variedades): Tamanho médio, casca firme 
de coloração verde escura ou alaranjada, sem partes amassadas 
e estragadas. Grau de amadurecimento apropriado para 
consumo. Devem ser transportados e armazenados 
adequadamente para que não sejam danificados alterando a 
qualidade sensorial e nutricional do produto. Atender padrões de 
qualidade e higiene. 

 

KG 
 
 
2.604 
 

 
1,70 
 
 

 
 
4.426,80 
 
 

  

04 ABOBRINHA (Todas as variedades) Tamanho médio, casca firme 
e coriácea, coloração esverdeada, com as paredes espessas e 
tenra, sem partes estragadas. Devem ser transportados e 
armazenados adequadamente para que não sejam danificados 
alterando a qualidade sensorial e nutricional do produto. Grau de 
amadurecimento apropriado para consumo. Atender padrões de 
qualidade e higiene. Atender padrões de qualidade e higiene. 

KG 1.500 2,24 3.360,00   

05 ACELGA Pé de tamanho médio, folhas com coloração verde, sem 
partes estragadas e amareladas. Devem ser transportados e 
armazenados adequadamente para que não sejam danificados 
alterando a qualidade sensorial e nutricional do produto. Atender 
padrões de qualidade e higiene. Atender padrões de qualidade e 
higiene. 

KG 300 1,63 489,00   

06 AGRIÃO Maço de tamanho médio, fresco, folhas de coloração 
verde escura, sem folhas amarelas e apodrecidas. Devem ser 
transportados e armazenados adequadamente para que não 
sejam danificados alterando a qualidade sensorial e nutricional do 
produto. Atender padrões de qualidade e higiene. 

KG 200 5,76 1.152,00   

07 ALFACE lisa ou crespa, fresca, com folhas brilhantes e viçosas, 
firmes e sem áreas escuras, com coloração e tamanho uniformes 
e típicos da variedade, sem sujidades ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência e qualidade. Atender padrões de 
qualidade e higiene. 

KG 4.000 5,05 20.200,00   



 

08 ALHO BRASILEIRO Cabeça de tamanho médio, sem brotos e 
partes estragadas. Devem ser transportados e armazenados 
adequadamente para que não sejam danificados alterando a 
qualidade sensorial e nutricional do produto. Atender padrões de 
qualidade e higiene. 

KG 1.000 13,09 13.090,00   

09 ALMEIRAO Fresco, com folhas firmes e sem áreas escuras ou 
amareladas, com coloração e tamanho uniformes típicos da 
variedade, sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar 
sua aparência e qualidade. Atender padrões de qualidade e 
higiene. 

KG 1.000 3,43 3.430,00   

10 ARROZ (Todas as variedades) oriundo da Agricultura Familiar, 
safra corrente. Grãos inteiros, isento de outros tipos de arroz e 
grãos, de material terroso, mofos e sujidades.   

KG 1.500 4,20 6.300,00   

11 ATEMOIA : Fruto arredondado, de casca lisa e tenra, coloração 
amarelada, sem partes amassadas e estragadas. Grau de 
amadurecimento apropriado para consumo. Atender padrões de 
qualidade e higiene. 

KG 500 9,69 4.845,00   

12 BANANA (Todas as variedades): Fruto alongado, de casca lisa e 

tenra, coloração amarelada, sem partes amassadas e 

estragadas. Grau de amadurecimento apropriado para consumo. 

Atender padrões de qualidade e higiene. 

KG 6.500 2,62 17.030,00   

13 BATATA Tamanho médio, coloração amarela, fresca, sem 

amassados e apodrecimentos. Grau de amadurecimento 

apropriado para consumo. Atender padrões de qualidade e 

higiene. 

KG 1.000 1,91 1.910,00   

14 BATATA DOCE: Tamanho médio, coloração rosada, livre de 

amassados, mofos, partes estragadas e sem brotar. Grau de 

amadurecimento apropriado para consumo. Atender padrões de 

qualidade e higiene.  

KG 1.000 1,77 1.770,00   

15 BETERRABA Tamanho médio, firme, tenra, de coloração 

vermelho vivo, com pele lisa. Grau de amadurecimento 

apropriado para consumo. Devem ser transportados e 

armazenados adequadamente para que não sejam danificados 

KG 3.000 2,29 6.870,00   



 

alterando a qualidade sensorial e nutricional do produto. Atender 

padrões de qualidade e higiene. 

16 BROCOLIS Maço verde escuro fresco, com flores bem fechadas 
e verdes e folhas brilhantes, lisas e viçosas, firmes e sem áreas 
escuras, com 
coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, sem 
sujidades.  Devem ser transportados e armazenados 
adequadamente para que não sejam danificados alterando a 
qualidade sensorial e nutricional do produto. Atender padrões de 
qualidade e higiene. 

KG 500 4,49 2.245,00   

17 CAQUI Fruto arredondo, de casca lisa e tenra, coloração 
avermelhado, sem partes amassadas e estragadas. Grau de 
amadurecimento apropriado para consumo. Atender padrões de 
qualidade e higiene. 

KG 1.000 4,98 4.980,00   

18 CARÁ: Tamanho pequeno a médio, tenra,  casca íntegra sem 
amassados e estragados. Grau de amadurecimento apropriado 
para consumo.  Devem ser transportados e armazenados 
adequadamente para que não sejam danificados alterando a 
qualidade sensorial e nutricional do produto. Atender padrões de 
qualidade e higiene. 

KG 500 2,21 1.105,00   

19 CEBOLA AMARELA / ROXA: Tamanho médio, fresca, com 
casca de coloração característica e sem amassados e partes 
estragadas.  Devem ser transportados e armazenados 
adequadamente para que não sejam danificados alterando a 
qualidade sensorial e nutricional do produto. Atender padrões de 
qualidade e higiene. 

KG 2.000 2,18 4.360,00   

20 CEBOLINHA Maço de tamanho médio, fresco, folhas de 
coloração verde escura, sem folhas amarelas e apodrecidas.  
Devem ser transportados e armazenados adequadamente para 
que não sejam danificados alterando a qualidade sensorial e 
nutricional do produto. Atender padrões de qualidade e higiene. 

KG 1.500 11,57 17.355,00   

21 CENOURA Tamanho médio, coloração laranja, fresca, sem 
amassados e apodrecimentos. Grau de amadurecimento 
apropriado para consumo. Atender padrões de qualidade e 
higiene. 

KG 2.500 1,45 3.625,00   

22 CHUCHU Tamanho médio, coloração verde claro a escuro, tenro, 

sem manchas e partes apodrecidas.  Devem ser transportados e 

KG 2.500 1,27 3.175,00   



 

armazenados adequadamente para que não sejam danificados 

alterando a qualidade sensorial e nutricional do produto. Atender 

padrões de qualidade e higiene 

23 COUVE Tamanho médio, folhas de padrão liso, sem picadas de 

insetos, com coloração verde, sem partes estragadas e 

amareladas. Devem ser transportados e armazenados 

adequadamente para que não sejam danificados alterando a 

qualidade sensorial e nutricional do produto. Atender padrões de 

qualidade e higiene. 

KG 4.000 6,60 26.400,00   

24 FEIJÃO (Todas as variedades): Oriundo da Agricultura Familiar, 
safra corrente. Grãos inteiros, isento de outros tipos de feijões e 
grãos, de material terroso, mofos e sujidades.   

KG 5.000 6,59 32.950,00   

25 GOIABA: Tamanho de médio a grande, coloração verde, casca 

firme, lisa e brilhante.  Polpa delicada, podendo ser vermelha ou 

branca, de acordo com a variedade. Sem amassados e partes 

apodrecidas. Grau de amadurecimento apropriado para 

consumo.  Devem ser transportados e armazenados 

adequadamente para que não sejam danificados alterando a 

qualidade sensorial e nutricional do produto. Atender padrões de 

qualidade e higiene. 

KG 5.000 3,82 19.100,00   

26 GRAVIOLA: Tamanho de médio a grande, coloração verde, casca 

firme, lisa e brilhante.  Polpa delicada, podendo ser vermelha ou 

branca, de acordo com a variedade. Sem amassados e partes 

apodrecidas. Grau de amadurecimento apropriado para 

consumo.  Devem ser transportados e armazenados 

adequadamente para que não sejam danificados alterando a 

qualidade sensorial e nutricional do produto. Atender padrões de 

qualidade e higiene. 

KG 170 7,99 1.358,30   

27 INHAME  Tamanho pequeno a médio, tenra,  casca íntegra sem 

amassados e estragados. Grau de amadurecimento apropriado 

para consumo. Atender padrões de qualidade e higiene. 

KG 950 1,69 1.605,50   



 

28 LARANJA (Todas as variedades) Fruto de coloração variando do 

amarelo ao amarelo-alaranjado, frescos e sãos, com polpa 

íntegra e firme, sem partes amassadas e/ou estragadas. Grau de 

amadurecimento apropriado para consumo. Devem ser 

transportados e armazenados adequadamente para que não 

sejam danificados alterando a qualidade sensorial e nutricional do 

produto. Atender padrões de qualidade e higiene. 

KG 3.000 2,02 6.060,00   

29 LIMÃO: Fruto de coloração variando do amarelo ao amarelo-

alaranjado, frescos e sãos, com polpa íntegra e firme, sem partes 

amassadas e/ou estragadas. Grau de amadurecimento 

apropriado para consumo. Devem ser transportados e 

armazenados adequadamente para que não sejam danificados 

alterando a qualidade sensorial e nutricional do produto. Atender 

padrões de qualidade e higiene. 

KG 2.500 2,37 5.920,00   

30 MAMÃO (todas as variedades) Casca fina e lisa, coloração 

amarela, sem manchas e amassados, com polpa macia com grau 

médio de amadurecimento. Devem ser transportados e 

armazenados adequadamente para que não sejam danificados 

alterando a qualidade sensorial e nutricional do produto. Atender 

padrões de qualidade e higiene. 

KG 1.500 2,15 3.225,00   

31 MANDIOQUINHA Fresca, sem partes amassadas, amolecidas e 

estragadas, em estado de amadurecimento apropriado para 

consumo. Devem ser transportados e armazenados 

adequadamente para que não sejam danificados alterando a 

qualidade sensorial e nutricional do produto. Atender padrões de 

qualidade e higiene. 

KG 1.000 3,09 3.090,00   

32 MARACUJÁ: Tamanho médio à grande, bem formados, lisos, 

livres de defeitos, coloração amarelado. Grau de amadurecimento 

para consumo. Devem ser transportados e armazenados 

adequadamente para que não sejam danificados alterando a 

qualidade sensorial e nutricional do produto. Atender padrões de 

qualidade e higiene. 

KG 500 3,73 1.865,00   



 

33 MILHO VERDE IN NATURA In natura, desprovido de palha, 

espigas com tamanho médio, verdes, grãos macios, isentas de 

partes pútridas, o transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, 

parasitas e larvas. O produto que não apresentar boas condições 

para uso, será recusado no ato da entrega. Atender padrões de 

qualidade e higiene. 

KG 1.000 1,57 1.570,00   

34 MOSTARDA: Tamanho médio, folhas de padrão liso, sem 

picadas de insetos, com coloração verde, sem partes estragadas 

e amareladas. Devem ser transportados e armazenados 

adequadamente para que não sejam danificados alterando a 

qualidade sensorial e nutricional do produto. Atender padrões de 

qualidade e higiene. 

KG 1.000 3,27 3.270,00   

35 PIMENTAO Tamanho pequeno a médio, coloração esverdeada 
a mesclada de esverdeado com vermelho,sem partes 
apodrecidas, Grau de amadurecimento apropriado para 
consumo. Atender padrões de qualidade e higiene. 

KG 500 5,23 2.615,00   

36 QUIABO: Tamanho médio, coloração verde claro a escuro, 
fresco, sem partes apodrecidas. Devem ser transportados e 
armazenados adequadamente para que não sejam danificados 
alterando a qualidade sensorial e nutricional do produto. Atender 
padrões de qualidade e higiene. 

KG 1.200 4,62 5.544,00   

37 RAIZ DE MANDIOCA: Fresca, sem partes amassadas, 
amolecidas e estragadas, em estado de amadurecimento 
apropriado para consumo. Devem ser transportados e 
armazenados adequadamente para que não sejam danificados 
alterando a qualidade sensorial e nutricional do produto. Atender 
padrões de qualidade e higiene. 

KG 3.500 1,63 5.705,00   

38 REPOLHO Tamanho médio, coloração verde claro a escuro, 

fresco, folhas integras e presas, sem partes apodrecidas e 

presas. Devem ser transportados e armazenados 

adequadamente para que não sejam danificados alterando a 

qualidade sensorial e nutricional do produto.Atender padrões de 

qualidade e higiene. 

KG 2.000 1,27 2.540,00   



 

39 SALSA: Maço de tamanho médio, fresco, folhas de coloração 

verde escura, sem folhas amarelas e apodrecidas.  Devem ser 

transportados e armazenados adequadamente para que não 

sejam danificados alterando a qualidade sensorial e nutricional do 

produto. Atender padrões de qualidade e higiene. 

KG 550 12,66 6.963,00   

40 TOMATE (Todas as variedades): Tamanho pequeno a médio, 

bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo, 

podendo apresentar partes amareladas. Grau de 

amadurecimento para consumo. Devem ser transportados e 

armazenados adequadamente para que não sejam danificados 

alterando a qualidade sensorial e nutricional do produto. Atender 

padrões de qualidade e higiene. 

KG 2.000 3,10 6.200,00   

 
*Preço de aquisição é o preço a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar, referência da Agricultura Familiar – ano 2022, 
conforme a tabela da CONAB Superintendência Regional de Minas Gerais.  
 
Os gêneros alimentícios deverão ser entregues isentos de substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, parasitas, larvas ou outros animais, umidade externa anormal, odor e sabor estranhos e enfermidades.  
 
2. FONTE DE RECURSO  
   Portaria 255 de 14 de setembro de 2022, Ministério da Cidadania conforme TERMO DE ADESÃO ALIMENTA BRASIL Nº 92285/2018, 

PROCESSO SEI Nº CÓDIGO SISPAA 2285.    

3. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR  
Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua produção agrícola na forma de Fornecedores Individuais, 
Grupos Informais e Grupos Formais, de acordo com o Capítulo V da Resolução FNDE que dispões sobre o PNAE.  
 
Os interessados deverão apresentar a documentação prevista no item 3 e 4 desta chamada, que serão acondicionados em 
envelopes lacrados nos quais se identifiquem, externamente: nome do fornecedor e o número da Chamada Pública. 



 

OS ENVELOPES COM DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO E COM O PROJETO DE VENDA será aberto no Setor de Licitações da 
Prefeitura Municipal,  às 08:00 horas do dia 12/01/2023, em audiência pública, devidamente registrada em ATA. 

 
3.1. ENVELOPE Nº 001 – HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL (não organizado em grupo).  
O Fornecedor Individual deverá apresentar no envelope nº 01 os documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação:  
I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;  
II – a prova de inscrição no NIT – Número de Identificação do Trabalhador; 
III - o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias; 
IV- a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso 
V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria, relacionada no projeto de 
venda, Anexo – I – A; e  
VI – a declaração de cumprimento do limite de venda, Anexo IV. 
 
3.2. ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL  
O Grupo Informal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação:  
I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;  
II - o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;  
III - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso;  
IV - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos agricultores familiares relacionados no 
projeto de venda, Anexo I- B; e 
V – a declaração de cumprimento do limite de venda, Anexo IV. 
 
3.3. ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL  
O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação:  
I - a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;  
II - o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias;  
III - a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
FGTS; 
IV - as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão competente; 
V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos associados/cooperados, Anexo I - C;  



 

VI – a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento do limite individual de venda de 
seus cooperados/associados, Anexo IV; e  
VII - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso.  
 
3.4. A prova de atendimento de requisitos previstos em lei especifica, dos itens 3.1, 3.2 e 3.3, deverá ser comprovada com a 
apresentação de: 
I -Cópia do registro do estabelecimento junto ao Serviço de Inspeção Federal (SIF), Serviço de Inspeção Estadual (SIE) ou Sistema 

Mineiro de Agropecuária (IMA), Sistema de Inspeção Municipal (SIM) ou registrado pelos serviços de inspeção que aderiram ao 
Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária por meio do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem 
Animal (SISBI/POA), para Produtos de origem animal; 
II - Cópia do registro do estabelecimento e a cópia do registro da bebida específica junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA), para Bebidas, como polpa de frutas, suco, néctar, refresco, bebida de fruta, água de coco, além de 
outras descritas no Decreto N.º 6.871/2009 e na Lei N.º 7.678/1988; 
III - cópia do Alvará Sanitário do estabelecimento junto a ANVISA ou suas instâncias em âmbito estadual, regional e municipal, para 
Produtos minimamente processados de origem vegetal, ou seja, que tenham sido lavados, sanitizados, cortados, fatiados, 
ralados, picados, descascados, torneados ou na forma de cubos; 
IV - - cópia do Alvará Sanitário do estabelecimento e a cópia do registro do produto, nos casos cabíveis junto a ANVISA ou suas 

instâncias em âmbito estadual, regional e municipal para Produtos como doce de frutas, farinha, pão, bolo, biscoito, bolacha. 

A regularidade dos documentos deverá acobertar o período de vigência do contrato. 
 
4. ENVELOPE Nº 02 – PROJETO DE VENDA – ANEXO II  - A/B/C 
4.1. No Envelope nº 02 os Fornecedores Individuais, Grupos Informais ou Grupos Formais deverão apresentar o Projeto de Venda 
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar conforme Anexo II (A, B ou C), com os preços publicados nesta chamada.  
4.2 – O(s) projeto(s) de venda a ser(em) contratado(s) será(ão) selecionado(s) conforme critérios estabelecidos na Resolução nº: 

2 – GGALIMENTA, de 1º de abril de 2022.  

4.3. Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar o nome, o CPF e nº da DAP Física do 
agricultor familiar fornecedor Individual e de cada agricultor do Grupo Informal. Para Grupo Formal deve constar o CNPJ e a DAP 
jurídica da organização produtiva.  
4.4. Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos constatada na abertura dos envelopes poderá ser 
concedido abertura de prazo para sua regularização de até 02 dias, conforme análise da Comissão Julgadora.  



 

 
5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS FORNECEDORES  
 
5.1. Para seleção, os projetos de venda habilitadas serão divididos em: grupo de projetos de fornecedores locais, grupo de 
projetos das Regiões Geográficas Imediatas, grupo de projetos das Regiões Geográficas Intermediárias, grupo de projetos do 
estado, e grupo de propostas do País.  
5.2. Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:  
I - o grupo de projetos de fornecedores locais; 
Entende-se por local, no caso de DAP Física, o município indicado na DAP e no caso de DAP Jurídica, o município onde houver a 
maior quantidade, em números absolutos, de DAPs Físicas registradas no extrato da DAP Jurídica. 
II - o grupo de projetos de fornecedores da Região Geográfica Imediata terá 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 terá prioridade sobre o do País.  
5.3. 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;  
Serão 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). 
II – os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831, de 23 de 
dezembro de 2003, o Decreto nº 6.323/2007 e devido cadastro no MAPA;  

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), estes sobre os 

Fornecedores Individuais (detentores de DAP Física), e estes, sobre Centrais de Cooperativas (detentoras de DAP Jurídica conforme 
Portarias do MAPA que regulamentam a DAP). 

  
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, de acordo com os critérios de seleção e priorização citados 
nos itens 5.1, 5.2 e 5.3. 



 

5.4. No caso de empate entre grupos formais, terão prioridade organizações com maior porcentagem de agricultores familiares 
e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro de sócios, conforme DAP Jurídica.  
5.5. Em caso de persistir o empate, será realizado sorteio ou, em havendo consenso entre as partes, poderá optar-se pela divisão 
no fornecimento dos produtos a serem adquiridos entre as organizações finalistas.  
 
5.6. Declarados os vencedores habilitados qualquer participante poderá manifestar até o primeiro dia útil subsequente a 
divulgação da decisão, sendo-lhe assegurado vista imediata dos autos, mediante solicitação formal. 
5.7. A falta de manifestação imediata e motivada do participante quanto ao resultado da presente Chamada Pública, importará 
preclusão do direito de recurso. 
5.8. O recurso será analisado em até 02 (dois) dias e o resultado comunicado formalmente pelo (a) Presidente da Comissão de 
Licitação. 
5.9. Após a divulgação do resultado da Chamada Pública, o representante titular da entidade responsável pelo programa, emitirá 
a competente autorização de fornecimento e convocará o participante selecionado para assinatura do contrato, formalmente. 
5.10. Após convocado, o participante selecionado terá o prazo máximo de 03 (três) dias para assinatura do contrato, sob pena 
de perda do direito à contratação.  
 
6. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS  
Os gêneros alimentícios deverão ser entregues conforme o cronograma – Anexo III, desta Chamada Pública.  

O cronograma poderá ser adequado, no momento da análise dos Projetos de Venda, em comum acordo, e deverá ser cumprido 
pelo fornecedor e caixa escolar. 
 
7. PAGAMENTO  

 O pagamento aos beneficiários fornecedores deverá ser procedido de comprovação da entrega dos alimentos na 

quantidade estabelecida e com qualidade satisfatória, por meio do Termo de Recebimento e Aceitabilidade e por meio 

de documento fiscal atestado pela unidade executora, a quem caberá a responsabilidade pela guarda dos documentos 

em boa ordem.  

 O pagamento aos beneficiários fornecedores será realizado por intermédio de instituição financeira oficial, mediante 

autorização da Secretaria Nacional de Inclusão Social Produtiva (SEISP), com base nas informações de aquisição de 



 

alimentos inseridas pela unidade executora no Sistema de Gestão do Programa Alimenta Brasil (SISPAA), disponível na 

rede mundial de computadores, sendo vedada à antecipação de pagamento. 

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

O não comparecimento do participante selecionador para assinatura do Contrato no prazo estabelecido, assim como aquele que 
não cumprir o prazo de entrega aqui estipulado, terá caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida com o 
projeto de venda, ficando sujeito às sanções legais cabíveis. 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS  
9.1. A presente Chamada Pública poderá ser obtida nos seguintes locais:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS/MG, localizada à RUA JOAO DIAS DA PAIXAO, 30 – CENTRO/SERRA AZUL DE 
MINAS, SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, EMATER E SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE 
MINAS/ MG.  
Poderá ainda ser solicitada através do seguinte e-mail: licita@serraazuldeminas.mg.gov.br 
9.2. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação sanitária (federal, estadual ou municipal) específica para 
os alimentos de origem e vegetal.  
9.3. O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para a alimentação escolar deverá 
respeitar o valor máximo de R$40.000,00 (quarenta mil reais), por DAP/Ano/Entidade Executora, no caso o limite é da Secretaria 
de Estado Educação, ou seja, o fornecedor só poderá vender para as escolas estaduais de Minas Gerias o limite de R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais), obedecendo as seguintes regras:  
 Os valores máximos anuais para a venda de produtos, no âmbito da CDS, terão os seguintes limites:  
I – Até R$ 12.000,00 (doze mil reais) por unidade familiar; 
II – Até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), por organização fornecedora, respeitados os limites por unidade familiar. 
Os limites definidos neste artigo se aplicam à unidade familiar conforme definido no Decreto nº: 9064, de 31 de maio de 2017 e 
na Portaria SAF/MAPA nº: 242, de 8 de novembro de 2021. 
9.4. A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de Contrato de Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar para complementação da alimentação escolar das escolas: Escola Estadual Ângelo de Miranda, CEMEI Águia 

Pequena e atender as famílias inscritas no CADUNICO em situação de vulnerabilidade CRAS Serra Azul de Minas – Anexo VI, que 
estabelecerá com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações 
e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da chamada pública e do projeto de venda a que se vinculam.  



 

 
10. FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA CHAMADA PÚBLICA:  

 ANEXO I – Declaração de Produção Própria: 
- A - Fornecedor Individual; 

- B - Grupo Formal; 

- C - Grupo Informal 

 ANEXO II - Projeto de Venda: 
 - A - Grupo Formal 

- B - Grupo Informal; 

               - C - Fornecedor Individual; 

 ANEXO III - Cronograma de Entrega; 
 

 ANEXO IV - Declaração de cumprimento do limite de venda: 
- A - DAP física (agricultores de grupo informal e agricultor    individual); 

             ANEXO IV -    Modelo de Contrato                                                 

   Serra Azul de Minas/MG 21 de dezembro de 2022 

 
______________________________________________________________ 

Cássia Cristina Costa França Pacheco 
Presidente da CPL 

________________________________________________________________ 
Franilde Floriana Silva 

Titular do Órgão Unidade Executora 
 



 

 

ANEXO I MODELO DE DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA DO AGRICULTOR FAMILIAR PARA BENEFICIÁRIOS FORNECEDORES 

(FORNECEDOR INDIVIDUAL) 

  

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA (CHAMADA PÚBLICA Nº) Eu,  CPF nº e DAP ou CAF física nº , declaro, para fins de participação na 

modalidade Compra Institucional, do Programa Alimenta Brasil, que os gêneros alimentícios relacionados na proposta de venda em meu 

nome são oriundos de produção própria.  

Local, Data 

____________________________ 
Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         MODELO DE DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA DO AGRICULTOR FAMILIAR PARA ORGANIZAÇÕES FORMAIS FORNECEDORAS  

 

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA (CHAMADA PÚBLICA Nº ) Eu, representante da Cooperativa/Associação , com CNPJ nº e DAP ou CAF 

Jurídica nº declaro, para fins de participação na modalidade Compra Institucional, do Programa Alimenta Brasil, que os gêneros alimentícios 

relacionados na proposta de venda são oriundos de produção dos cooperados/associados que possuem DAP ou CAF física e compõem esta 

cooperativa/associação.  

   Local, Data 

 

 

_________________________ 

Assinatura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA DO AGRICULTOR FAMILIAR PARA DEMAIS GRUPOS FORNECEDORES 

 

 DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA (CHAMADA PÚBLICA Nº ) Eu, representante do grupo fornedor, com CPF nº e DAP Física n° declaro, 

para fins de participação na modalidade Compra Institucional, do Programa Alimenta Brasil, que os gêneros alimentícios relacionados na 

proposta de venda são oriundos de produção dos agricultores listados na proposta de venda, que possuem DAP física.  

Local, Data 

 

_______________________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

AO EDITAL/CHAMA PÚ 

ANEXO II 

 

MODELO DE PROJETO DE VENDA 

MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS FORMAIS 

  

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME PORTARIA 255 DE 14 DE 

SETEMBRO DE 2022 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022 

I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

GRUPO FORMAL 

  

1. Nome do Proponente 2. CNPJ 

3. Endereço 4. Município/UF 

5. E-mail 6. DDD/Fone 7. CEP 

8. Nº DAP Jurídica 9. Banco 
10. Agência 

Corrente 
11. Conta Nº da Conta 

12. Nº de Associados 

13. Nº de Associados de 

acordo com a Lei nº 

11.326/2006 

14. Nº de Associados com DAP Física 

15. Nome do representante legal 16. CPF 17. DDD/Fone 

18. Endereço 19. Município/UF 

II - IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO FORNECEDORA 



 

  

1. Nome da Entidade 2. CNPJ 3. Município/UF 

4. Endereço 5. DDD/Fone 

6. Nome do representante e e-mail 7. CPF 

III - RELAÇÃO DE PRODUTOS 

  

1. Produto 
2. 

Unidade 

3. 

Quantidade 

4. Preço de 

Aquisição* 
5. Cronograma de Entrega dos produtos 

      
4.1. 

Unitário 

4.2. 

Total 

              

              

OBS: * Preço publicado no Edital nº 002/2022 (o mesmo que consta na chamada pública). 

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: 

      

      

 

 

 



 

 

MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS INFORMAIS 

  

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME PORTARIA 255 DE 14 

DE SETEMBRO DE 2022 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022 

I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

GRUPO INFORMAL 

1. Nome do Proponente 2. CPF 

3. Endereço 4. Município/UF 5. CEP 

6. E-mail (quando houver) 7. Fone 

8. Organizado por Entidade Articuladora 

( ) Sim ( ) Não 

9.Nome da 

Entidade 

Articuladora 

(quando houver) 

10. E-mail/Fone 

II - FORNECEDORES PARTICIPANTES 

  

1. Nome do 

Agricultor (a) 

Familiar 

  2. CPF   3. DAP 
4. 

Banco 

5. Nº 

Agência 
6. Nº Conta Corrente 

                

                

                

                



 

                

III- IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO FORNECEDORA 

  

1. Nome da Entidade 2. CNPJ 3. Município 

4. Endereço 5. DDD/Fone 

6. Nome do representante e e-mail 7. CPF 

IV - RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS 

  

1. Identificação do 

Agricultor (a) Familiar 
2. Produto 3. Unidade 

4. 

Quantidade 

5. Preço de 

Aquisição* 

/Unidade 

6.Valor Total 

            Total agricultor 

            Total agricultor 

            Total agricultor 

            Total agricultor 

            Total agricultor 

            Total agricultor 

  

Total 

do 

projeto 

  

OBS: * Preço publicado no Edital n 001/2022 (o mesmo que consta na chamada pública). 

V - TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO 

  



 

1. Produto 
2. 

Unidade 

3. 

Quantidade 

4. 

Preço/Unidade 

5. Valor Total por 

Produto 
6. Cronograma de Entrega dos Produtos 

            

            

            

        Total do projeto:   

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 

Informal 

Fone/E-mail: 

CPF: 

Local e Data: 
Agricultores (as) Fornecedores (as) do Grupo 

Informal 
Assinatura 

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODELO PROPOSTO PARA OS FORNECEDORES INDIVIDUAIS 

  

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME PORTARIA 255 

DE 14 DE SETEMBRO DE 2022 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022 

I- IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR 

FORNECEDOR (A) INDIVIDUAL 

1. Nome do Proponente 2. CPF 

3. Endereço 4. Município/UF 5.CEP 

6. Nº da DAP Física 7. DDD/Fone 8.E-mail (quando houver) 

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

II- Relação dos Produtos 

Produto Unidade Quantidade 

Preço de 

Aquisição* Cronograma de Entrega dos produtos 

Unitário Total 

            

            

            

OBS: * Preço publicado no Edital n 

001/2022 (o mesmo que consta na 

chamada pública). 

  

III - IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO FORNECEDORA 



 

  

Nome CNPJ Município 

Endereço Fone 

Nome do Representante Legal CPF 

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 

Fornecedor 

Individual 

CPF: 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III DO EDITAL - CRONOGRAMA DE ENTREGA 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE - MUNICÍPIO:SERRA AZUL DE MINAS 

Item Descrição Unid. 
Qtde

. 

               CRONOGRAMA DE ENTREGA 

Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data 

1 ABACATE KG            

2 ABACAXI KG            

3 
ABOBORA (Todas as 

variedades) 
KG            

4 
ABOBRINHA (todas as 

variedades) 
KG            

5 ACELGA KG            

6 AGRIÃO KG            

7 ALFACE KG            

8 ALHO BRASILEIRO KG            

9 ALMEIRAO KG            

10 
ARROZ (todas as 

variedades)  
KG            

11 ATEMOIA KG            

12 
BANANA (todas as 

variedades) 
KG            

13 BATATA  KG            

14 BATATA DOCE KG            



 

Item Descrição Unid. 
Qtde

. 

               CRONOGRAMA DE ENTREGA 

Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data 

15 BETERRABA KG            

16 BROCOLIS KG            

17 CAQUI KG            

18 CARA KG            

19 
CEBOLA AMARELA / 

ROXA 
KG            

20 CEBOLINHA KG            

21 CENOURA KG            

22 CHUCHU KG            

23 COUVE KG            

24 FEIJÃO KG            

25 GOIABA KG            

26 GRAVIOLA KG            

27 INHAME KG            

28 
LARANJA (todas as 

variedades)  
KG            

29 
LIMÃO (todas as 

variedades) 
KG            

30 MAMÃO  KG            

31 MANDIOQUINHA KG            

32 MARACUJÁ KG            

33 MILHO VERDE KG            



 

Item Descrição Unid. 
Qtde

. 

               CRONOGRAMA DE ENTREGA 

Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data 

34 MOSTARDA KG            

35 PIMENTÃO KG            

36 QUIABO KG            

37 RAIZ DE MANDIOCA KG            

38 REPOLHO  KG            

39 SALSA KG            

40 TOMATE KG            

OBS: Na data a caixa escolar irá informar quando será realizada a entrega.                                    

    DATA:____________________                        

                        ______________________________________ 

Assinatura do Titular do Órgão 

 



 
ANEXO IV DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO CONTROLE DO ATENDIMENTO DO LIMITE INDIVIDUAL DE 

VENDA DOS COOPERADOS/ASSOCIADOS  

Eu,  CPF nº e DAP ou CAF física nº , declaro que me responsabilizo pelo controle do limite individual de venda de 

gêneros alimentícios, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) por DAP ou CAF/ANO CIVIL/ ÓRGÃO COMPRADOR 

referente à  produção, considerando os dispositivos da Lei nº 14.284, de 29/12/2021,regulamentada pelo Decreto n° 

10.880, de 02/12/2021, e suas alterações e da Resolução GGPAB n° 3, DE 14 DE JUNHO DE 2022, e demais documentos 

normativos, no que couber.  

Local, Data 

 

                                                       ______________________________ 
                                                                                 Assinatura  
 
                        CPF 

                        DAP / CAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 



 

 

MINUTA DO CONTRATO N0. _______/20____. 

 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 

CONFORME PORTARIA 255 DE 14 DE SETEMBRO DE 2022, PUBLICADA PELO MINISTÉRIO 

DA CIDADANIA 

 

 
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR O (Órgão/Entidade Federal, Estadual ou 

Municipal), pessoa jurídica de direito público ou privado, com sede à Rua , n.º , inscrita no CNPJ sob n.º , representada 

neste ato pelo (representante legal), o Sr. , doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado (nome do grupo 

formal) com sede à , n.º , em /UF, inscrita no CNPJ sob n.º , doravante denominado CONTRATADO, fundamentados 

nas disposições da Lei nº 8.666/93, da Lei n.º 12.512, de 14/10/2011, e da Resolução do Grupo Gestor do Programa 

de Alimenta Brasil nº XXXX, de XXXXXXXXXX, 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 ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, 

modalidade Compra Institucional, para atendimento da demanda dos órgãos e entidades da administração pública. 

(municipal, distrital, estadual ou federal), de acordo com o edital da Chamada Pública n.º /20 , o qual fica fazendo 

parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. 

 CLÁUSULA SEGUNDA O CONTRATADO se compromete a fornecer os alimentos da Agricultura Familiar ao 

CONTRATANTE conforme descrito na Proposta de Venda de Alimentos da Agricultura Familiar, parte integrante deste 

Instrumento. Discriminação do objeto: 

ITEM  DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE VALOR 

     

     

 

CLÁUSULA TERCEIRA O limite individual de venda de alimentos da Agricultura Familiar é de até R$ 12.000,00 (doze 

mil reais) por Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP ou CAF, por ano civil, por órgão comprador, referente à sua 

produção, conforme a legislação do Programa Alimenta Brasil - modalidade Compra Institucional. O limite de venda 

da organização fornecedora por órgão comprador deverá respeitar o valor máximo de R$ 6.000.000,00 (seis milhões 

de reais), por Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP ou CAF Pessoa Jurídica, ou R$ 3.000.000,00 para propostas 

apresentadas por demais grupos fornecedores, por ano civil, respeitados os limites por unidade familiar.  

CLÁUSULA QUARTA As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento do (Estado, DF, Município), para o exercício de (ano), na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: Fonte: Programa de Trabalho: Elemento de Despesa: PI:  

CLÁUSULA QUINTA O início da entrega dos alimentos 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 20 . A entrega de alimentos deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a chamada pública 

n.º . O recebimento dos alimentos dar-se-á mediante apresentação das Notas Fiscais de Venda pela pessoa 

responsável pela entrega daqueles, no local previamente ajustado.  

CLÁUSULA SEXTA Pelo fornecimento dos alimentos, nos quantitativos descritos na Proposta de Venda de Alimentos 

da Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor total de R$ _( ).  

CLÁUSULA SÉTIMA No valor mencionado na cláusula sexta 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 O preço contratado poderá ser reajustado, desde que justificado. O orçamento estimado da 

contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais 

informações necessárias para a elaboração das propostas, conforme disposto na Lei nº 8.666/93.  

CLÁUSULA NONA O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos no item 5.3 da cláusula quinta, 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  

10.1 São obrigações da Contratante:  

a. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital de Chamada Pública;  

b. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 

especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;  

c. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, 

para que seja substituído, reparado ou corrigido;  

a. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada;  

b. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 

estabelecidos no Edital.  

c. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que 

vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 

decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 São obrigações da Contratada:  

a. a Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital e na sua proposta, assumindo como 

exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:  

b. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital, 

acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: (especificar);  

c. substituir, às suas expensas, em prazo de dias, a contar da sua notificação, o objeto com vícios ou defeitos;  



 
d. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos 

que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;  

e. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na contratação;  

f. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/93, a Contratada que:  

a. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;  

b. ensejar o retardamento da execução do objeto;  

c. fraudar na execução do contrato; 

 d. comportar-se de modo inidôneo;  

e. cometer fraude fiscal; 

 f. não mantiver a proposta. 

 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

a. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a 

Contratante;  

b. multa moratória de 1% (. por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,  

a. multa compensatória de 1% (. por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

 b. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de 

forma proporcional à obrigação inadimplida;  

c. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade Contratante, pelo prazo de até dois anos; 

d. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA O CONTRATADO deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das Notas Fiscais 

de Venda, ou congêneres, dos produtos participantes da Proposta de Venda de Alimentos da Agricultura Familiar, as 

quais ficarão à disposição para comprovação. 

 O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos as Notas Fiscais de Compra apresentadas 

nas prestações de contas, bem como a Proposta de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, as quais 

ficarão à disposição para comprovação.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados 

ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo esta responsabilidade a fiscalização efetuada pelo CONTRATANTE.  



 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do órgão ou entidade responsável pela 

compra.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública Nº /ANO, pela Resolução do 

Grupo Gestor do Programa Alimenta Brasil n.º XX, de XX/XX/XXXX, pela Lei n.º 14.284, de 29/12/2021, e pela Lei nº 

8.666/93, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as 

partes, resguardadas as suas condições essenciais.  

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA  A rescisão do presente contrato poderá ser: 

a. Determinada por ato motivado da Administração, após processo regular processo, assegurado o contraditório e 

ampla defesa, nos casos do artigo 78, I a XII e XVII. 

b. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para 

a Administração; 

c. Judicial, nos termos da legislação. 

d. No caso de rescisão do Contrato, ficará suspenso o pagamento ao Contratado até que se apurem eventuais perdas 

e danos. 

e.Haverá encerramento automático do contrato se a quantidade de bens contratados findarem antes de esgotar o 

prazo de vigência da avença. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos 

adquiridos ou até x x de xxx de 20 .  

CLÁUSULA DÉCIMA NONA É competente o Foro da Comarca de xxxxxx 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.  

(município), de de 20 .  

CONTRATANTE:  

CONTRATADO:  

TESTEMUNHAS: 


