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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

CHAMADA PUBLICA Nº 001/2022    
 
 

Processo Administrativo nº 02.0303.005/2022 

 
Objeto: 

 
Aquisição de gêneros alimentícios 
diversos da Agricultura Familiar para a 
composição de merenda escolar em 
conformidade com as resoluções 
CD/FNDE 038/2009 e 025/2012 para 
atender as necessidades do Município. 
 
 
 
 
 

Data da Abertura: 04 de abril de 2022. 
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Processo Administrativo nº 02.0303.005/2022 
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 

DATA: 04/04/2022 
HORÁRIO: 10:00 HORAS 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

Chamada Pública Nº 001/2022 
 

 
O MUNICÍPIO DE GONÇALVES DIAS- MA, com sede na Praça João Afonso 

Cardoso nº 404, Centro, GONÇALVES DIAS- MA, através de sua Comissão Permanente 
de Licitação – CPL, torna público para conhecimento dos interessados, de acordo com 

a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 11.947/2009, Decreto nº 
6.319/2007, Resolução CD/FNDE Nº 038/2009 e Resolução CD/FNDE Nº 025/2012, 

está realizando a presente CHAMADA PÚBLICA, do tipo menor preço por item, 
objetivando a Aquisição de gêneros alimentícios diversos da agricultura familiar para a 
composição de merenda escolar em conformidade com as resoluções CD/FNDE 

038/2009 e 025/2012 para atender as necessidades do município. de GONÇALVES 
DIAS- MA (Secretaria de Educação), conforme especificação detalhada no Anexo I, 

estando tudo de acordo com o disposto no presente edital e respectivos anexos, que 
dele passam a fazer parte integrante, para todos os efeitos. 
 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Os envelopes deverão ser entregues na sala da 
CPL no Prédio da Prefeitura Municipal, localizada a Praça João Afonso Cardoso nº 404, 

Centro, até às 10:00 horas do dia 04 de abril de 2022. 
 

ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 04 de abril de 2022, às 10:00 horas. 
LOCAL DE JULGAMENTO: Na sala da CPL da Prefeitura Municipal de GONÇALVES 
DIAS- MA, a Praça João Afonso Cardoso, Centro. 

 
Os documentos para habilitação, bem como a proposta, deverão ser entregues em 

envelopes separados, lacrados, opacos, indevassáveis e com identificação externa do 
seu conteúdo no local e hora acima estipulados.5 

 
CAPÍTULO I - DO OBJETO 
 

O objeto desta CHAMADA PÚBLICA é a Aquisição de gêneros alimentícios diversos da 
agricultura familiar para a composição de merenda escolar em conformidade com as 

resoluções CD/FNDE 038/2009 e 025/2012 para atender as necessidades do 
município. de GONÇALVES DIAS- MA (Secretaria de Educação), conforme 

especificação detalhada no Anexo I. 
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CAPÍTULO II – DA DOTAÇÃO E INFORMAÇÕES 
 
2.1. Dotação orçamentária: 

 
a) Os recursos para atender ao objeto da presente licitação são provenientes da 

dotação orçamentária descrita no procedimento originário, qual seja: 
 
Órgão ................................ 23 Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias 

Unidade Orçamentária ...... 23.07 Secretaria Municipal de Educação 
12.361.0026.2.013............. Manut. e Funcionamento do Programa Merenda Escolar 

3.3.90.30.00 .....................  Outros Materiais de Consumo 

 
2.2. Esclarecimentos e Informações: 

 
a) na Prefeitura de GONÇALVES DIAS- MA, na Sala da CPL, localizada na Prefeitura 

Municipal de Gonçalves Dias, a Praça João Afonso Cardoso nº 404, Centro, no horário 
de 08:00 ás 12:00 horas, de segunda a sexta-feira. 

  
CAPÍTULO III - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 

3.1. Poderão participar deste Chamada Pública todos os interessados que atenderem 
as exigências constantes deste Edital. 

 
3.2. Os fornecedores serão Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares 
Rurais, detentores de Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar - DAP Jurídica, conforme a Lei da Agricultura Familiar nº 
11.326, de 24 de julho de 2006, e enquadrados no Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, organizados em grupos formais e/ou 
informais. 

 
3.3. HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL 
 

3.1. Os Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais 
constituídos em Cooperativas e Associações deverão entregar às Entidades Executoras 

os documentos relacionados abaixo para serem avaliados e aprovados: 
 

a) Cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada na 
Junta Comercial, no caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, no caso de associações. No caso de empreendimentos 

familiares, deverá ser apresentada cópia do Contrato Social, registrado em 
Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica; 

 
b)  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
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c) Prova de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Nacional, Relativos a 
Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, inclusive contribuições 
previdenciárias, nos termos da Portaria MF PGFN/RFB nº 358 de 05/10/2014 

 
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da 

licitante, emitida até 120 (cento e vinte) dias antes da data de entrega dos 
envelopes, quando não vier expresso o prazo de validade, mediante a 
apresentação da:  

 
 Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos 

Fiscais. 
 Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Dívida 

Ativa 

 
e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da 

licitante, emitida até 90 (noventa) dias antes da data de entrega dos envelopes, 

quando não vier expresso o prazo de validade, mediante a apresentação da 
Certidão Negativa de Débitos Municipais, relativos a: 

 
 ISSQN – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza. 

 TLF – Taxa de Localização e Funcionamento. 

 
f)  Prova de Regularidade Relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por lei, comprovada mediante a apresentação da:  
 

 Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica 
Federal. 

 
g)  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – 
CNDT. 
 

h) Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Jurídica para 
associações e cooperativas; 

 
i) Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para 

Alimentação Escolar (Anexo II); 
 

j) Declaração de que os gêneros alimentícios oferecidos são oriundos de 

produção própria; 
 

4 – HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL 
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4.1 O Grupo Informal deverá apresentar no envelope nº 001 os documentos abaixo 
relacionados, sob pena de inabilitação: 
 

a) Cópia dos documentos pessoais do licitante, RG e CPF); 
 

b) Comprovante de residência; 
 
c) Certidão Negativa de Débitos referente a Tributos Federais e a Dívida Ativa da 

União, em plena validade; 
 

d) Certidão Negativa de Débitos trabalhista em plena validade; 
 

e) Cópia da DAP principal (Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF), ou extrato da DAP, de cada 
Agricultor Familiar participante; 

 
f) Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação 

Escolar (Anexo II); 
 

5.1. O Formulário Padronizado de Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar como também as documentações 
citadas no item anterior serão acondicionadas em envelope lacrado no qual se 

identifiquem, externamente, o nome da licitante, o número da licitação e o tipo de 
envelope, conforme modelo: 

 
1 - ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO 
À Comissão Permanente de Licitação 

Edital de Chamada Pública da 
Prefeitura Municipal de GONÇALVES DIAS- MA 

Chamada Pública nº 001/2022 
Participante: Razão Social/Nome 

 
CAPÍTULO VI - DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO 
 

6.1. Na análise das propostas e na aquisição, deverão ser priorizadas as propostas de 
grupos do município. Em não se obtendo as quantidades necessárias, estas poderão 

ser complementadas com propostas de grupos da região, do território rural, do estado 
e do país, nesta ordem de prioridade. 

 
6.2. Não serão recebidas documentações e proposta fora do prazo 
estabelecido neste Edital, salvo exceções. 

 



 
 
 

 

 

ESTADO DO MARANHÃO 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS 
 

CNPJ: 06.314.827/0001-56 
 

PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO 

 

Juntos no caminho da mudança

Prefeitura

Gonçalves

D as

Praça João Afonso Cardoso, 404 - Centro - Gonçalves Dias-MA - CEP 65775-000

Fone (99) 3562 1919 - CNPJ 06.314.827/ 0001-56E mail: goncalves_dias@famem.org.br - 

6.3. Os produtos da Agricultura Familiar e dos Empreendedores Familiares Rurais a 
serem fornecidos para Alimentação Escolar serão gêneros alimentícios, priorizando, 
sempre que possível, os alimentos orgânicos e/ou agroecológicos.  

 
6.4. Na definição dos preços para a aquisição dos gêneros alimentícios da Agricultura 

Familiar e dos Empreendedores Familiares Rurais, a Comissão Julgadora considerará 
os Preços de Referência praticados no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos 
- PAA, de que trata o Decreto n.º 6.447/2008 e quando não possível, será levado em 

consideração os preços contados na região do Município. 
 

6.5. Entende-se por Preço de Referência o preço médio pesquisado, em âmbito local, 
regional, territorial, estadual e nacional, nessa ordem dos produtos da Agricultura 

Familiar e do Empreendedor Familiar Rural. 
 
6.6. No caso de existência de mais de um Grupo Formal ou Informal participante do 

processo de aquisição para a alimentação escolar, deve-se priorizar o fornecedor do 
âmbito local, desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado 

local, resguardadas as condições previstas nos §§ 1º e 2º, do artigo 14, da Lei nº 
11.947/2010. 

 
6.7. O limite individual de venda do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural para a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), por DAP/ano, conforme estipula o art. 2º da Resolução/CD/FNDE 
nº 25/12. 

 
CAPÍTULO VII - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

7.1. Declarados os vencedores habilitados qualquer participante poderá manifestar, 
imediata e motivadamente, a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o 

prazo de 3 (três) dias corridos para a apresentação das razões do recurso, 
ficando os demais participantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões em 

igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, mediante solicitação oficial. 
 

7.2. A falta de manifestação imediata e motivada do participante quanto ao resultado 
do certame, importará preclusão do direito de recurso. Os recursos imotivados ou 

insubsistentes não serão recebidos. 
 

CAPÍTULO VIII - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
8.1. O participante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, 

retardar a assinatura/celebração do Contrato após sua convocação, deixar de entregar 
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 



 
 
 

 

 

ESTADO DO MARANHÃO 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS 
 

CNPJ: 06.314.827/0001-56 
 

PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO 

 

Juntos no caminho da mudança

Prefeitura

Gonçalves

D as

Praça João Afonso Cardoso, 404 - Centro - Gonçalves Dias-MA - CEP 65775-000

Fone (99) 3562 1919 - CNPJ 06.314.827/ 0001-56E mail: goncalves_dias@famem.org.br - 

Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de 
licitar e contratar com o Município pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas no Edital e Contrato, além dos demais casos disciplinados na 

legislação pertinente. 
 

8.2. O não comparecimento do participante vencedor para retirar a Nota de Empenho 
no prazo estabelecido, assim como aquela de não cumprir o prazo de entrega aqui 
estipulado, terá caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida com a 

proposta, ficando sujeita às sanções legais cabíveis. 
 

8.3. As penalidades serão registradas, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e 
das demais cominações legais. 

 
8.4. Pela inexecução total ou parcial do objeto do Contrato, a Contratante, Prefeitura 
Municipal de GONÇALVES DIAS- MA, poderá aplicar à Contratada, ora participante, 

multa administrativa graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em 
seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato, cumulável com 

as demais sanções. 
 

8.5. Em caso de atraso na entrega do material, objeto desta chamada pública, poderá 
ser aplicada à Contratada multa moratória de valor equivalente a até 1% (um por 
cento) sobre o valor total do material, por dia útil excedente. 

 
8.6. Se a Prefeitura Municipal não recolher o valor da multa que porventura lhe for 

aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação, será então 
acrescido os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. 
 

8.7. O participante vencedor deverá entregar o material cotado em total conformidade 
com o que fora adquirido, não sendo admitida alteração posterior pelo vencedor das 

especificações do objeto deste chamamento público, marca e valor, sob pena de 
sofrer as sanções legais. 

 
CAPÍTULO IX - DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO 
 

9.1. A contratada deverá entregar os alimentos obedecendo ao disposto na Lei 
nº11.947/2010, decreto 6319/2007, resolução CD/FNDE 038/2009 e resolução 

CD/FNDE 025/2012 e o cronograma de entrega repassado pela Secretaria Municipal 
de Educação. 

 
A entrega dos alimentos será nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, 
localizada a Travessa Primeiro de Maio S/N, Centro. 

 
 CAPÍTULO X - DO VALOR 
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10.1. O valor global máximo deste chamamento público é de R$ 202.531,63 
(duzentos e dois mil quinhentos e trinta e um reais e sessenta e três 
centavos), salvo exceções devidamente justificadas. 

 
 

 
Gonçalves Dias - MA, 07 de março de 2022. 

 

 
 

___________________________________ 
Helaine Andrade dos Santos Peixoto 

Secretaria Municipal de Educação
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ANEXO I - (MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL) 
 

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

  

PROJETO PARA ATENDIMENTO DA CHAMADA PUBLICA Nº 001/2022 

I - IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTORES DAP: ********* 

 GRUPO INFORMAL PRODUTOR: A 

1 - NOME DO PROPONENTE: ********* 2 - CPF: ********* 3 - CEP: ********* 

4 - ENDEREÇO: ********* 5 - MUNICIPIO: ********* 

6 - BANCO: ----------------- 
7 - AGÊNCIA:- -------
--- 

8 - CONTA: -------------------------- 

TOTAL DO PROJETO  R$ ********* 

 TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO 

ITEM PRODUTO UNIDADE  QUATIDADE  PREÇO/UNIDADE 
VALOR TOTAL DO 

PRODUTO 

* ********* ********* ********* ********* ********* 

* ********* ********* ********* ********* ********* 

TOTAL DO PRODUTO  R$ ********* 
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Processo Administrativo n. º: 02.0303.005/2022 
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 

DATA: 04/04/2022 
HORÁRIO: 10:00 HORAS 

 

ANEXO II 
 

RELAÇÃO DE QUANTITATIVO 
 
 

 
ITENS DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT.   V. UNIT.     V. TOTAL.   

1 

Alface, com folhas firmes, viçosas, de cor verde 

brilhante, com coloração e tamanhos uniformes e 
típicos da variedade, livres de resíduos de 
sujidades, parasitas, larvas e resíduos de 

fertilizantes, de colheita recente 

 Und.  800 
R$                   

4,64 
R$                  

3.709,51 

2 

Abóbora, com casca firme, tamanho grande, 

uniforme, sem ferimentos ou defeitos, 
turgescentes, intacta e bem desenvolvida, livre de 
terras ou corpos estranhos aderente a superfície 

externa. 

Kg  500 
R$                   

3,80 
R$                  

1.900,50 

3 

Banana de 1ª qualidade, graúdas, em penca, 

frutos com 60 a 70% de maturação climatizada, 
com cascas uniformes no grau máximo de 
evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, 

sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. 

Kg  200 
R$                   

7,05 
R$                  

1.410,28 

4 

Batata doce, com casca firme, tamanho uniforme, 

sem ferimentos ou defeitos, turgescentes, intacta 
e bem desenvolvida, livre de terras ou corpos 
estranhos aderente a superfície externa. 

Kg  500 
R$                   

5,42 
R$                  

2.708,59 

5 

Carne bovina com osso, resfriada ou congelada, 

isenta de cartilagens e ossos; aspecto próprio, não 
amolecido e nem pegajosa, cor vermelho vivo e 
sem manchas esverdeadas,  cheiro e sabor 

próprio, abatida sob inspeção veterinária,  
manipulada em condições higiênicas adequadas e 
sem adição de substâncias químicas, isenta de 
sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em 

embalagem plástica, com a especificação do 
produto, peso, registro no órgão competente e 
selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF) 

expedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. 

Kg  1.000 
R$                

23,75 
R$               

23.749,87 

6 

Carne bovina sem osso resfriada ou congelada, 
isenta de cartilagens e ossos; aspecto próprio, não 

amolecido e nem pegajosa, cor vermelho vivo e 
sem manchas esverdeadas,  cheiro e sabor 
próprio, abatida sob inspeção veterinária,  
manipulada em condições higiênicas adequadas e 

sem adição de substâncias químicas, isenta de 
sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em 
embalagem plástica, com a especificação do 

produto, peso, registro no órgão competente e 
selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF) 

kg 1.000 
R$                

31,46 

R$               

31.460,93 
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expedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. 

7 

Cheiro Verde de 1ª qualidade, in natura, tamanho 
e coloração uniforme, sem apresentarem danos à 
aparência (murchas e manchas), livres de 

sujidades, parasitas, larvas e resíduos de 
fertilizante; colhidas ao atingir o grau normal de 
evolução. 

Maço 500 
R$                   

3,53 

R$                  

1.762,71 

8 

Farinha seca produto obtido dos processos de 
ralar a mandioca, seca, isenta de matéria terrosa, 

fungos ou parasitas e livre de umidade e 
fragmentos estranhos. 

kg 500 
R$                   

8,24 

R$                  

4.118,61 

9 

Feijão, novo, acondicionado em embalagem 
transparente plástica, grãos inteiros, aspecto 

brilhoso, liso, isento de matéria terrosa, pedras, 
fungos ou parasitas e livre de umidade e 
fragmentos ou corpos estranhos. Íntegro, de 
colheita recente; com aspecto, odor, cor e sabor 

próprio, livre de insetos, parasitas, larvas, material 
terroso, sujidade ou corpos estranhos; com grau 
de maturação adequado para o consumo, sem 

sinais de germinação ou resíduos de fertilizantes 
ou outras substancias químicas. 

Kg  1.000 
R$                

10,88 

R$               

10.879,44 

10 

Frango Inteiro, resfriado, sem miúdos, sem 
tempero, embalado individualmente em sacos 
plásticos de polietileno resistente, com 

aproximadamente 2 kg por frango, com a marca 
do fabricante do produto e registro nos Órgãos de 
Inspeção Sanitária. Sem formação de cristais de 

gelo, sem água dentro da embalagem ou do 
frango, consistência firme, não amolecida e cor 
característica, sem escurecimento ou manchas 

esverdeadas, cheiro agradável, pele lisa, macia e 
clara (entre amarelo e branco). As especificações 
de qualidade do produto seguem a Legislação da 

Vigilância Sanitária e recomendações do Ministério 
da Agricultura 

Kg  1.000 
R$                

15,94 
R$               

15.936,52 

11 
Macaxeira de superfície íntegra e firme, com grau 

de evolução completo de tamanho. 
Kg  800 

R$                   

4,07 

R$                  

3.254,24 

12 

Milho de primeira qualidade; in natura. Tamanho e 

coloração uniforme. Polpa firme. Livres de 
sujidades, parasitas, larvas e resíduos de 
fertilizantes. 

Und. 3.000 
R$                   

1,97 
R$                  

5.924,27 

13 

Melancia, fruto com 70 a 80% de maturação, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa 

firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido, 
isenta de enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de 
colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, 
devendo ser transportado de forma adequada 

Kg  5.000 
R$                   

2,98 
R$               

14.904,40 

14 
Pepino, frutos colhidos ainda imaturos, com 
sementes incipientes, coloração uniforme, firmes, 

sem defeitos. Frutos frescos 

Kg  500 
R$                   

4,88 

R$                  

2.438,05 

15 

Pimentão, com característica íntegra e firme, com 
grau de maturação adequada, tamanho médio, 
isento de substâncias terrosas, sujidades, corpos 
estranhos e umidade, livre de resíduos de 

fertilizantes. 

Kg  200 
R$                   

3,95 
R$                     

790,81 
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16 

Polpa de Frutas sabor cajú, congelada, preparada 

com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e 
detritos animais ou vegetais. Não deve conter 
fragmentos das partes não comestíveis da fruta, 

nem substâncias estranhas à sua composição 
normal. Deverá se apresentar acondicionada em 
embalagens transparentes com peso líquido de 01 

Kg, 

Kg  1.500 
R$                

14,18 

R$               

21.264,66 

17 

Polpa de Frutas sabor goiaba, congelada, 

preparada com frutas sãs, limpas e isentas de 
parasitos e detritos animais ou vegetais. Não deve 
conter fragmentos das partes não comestíveis da 

fruta, nem substâncias estranhas à sua 
composição normal. Deverá se apresentar 
acondicionada em embalagens transparentes com 

peso líquido de 01 Kg, 

Kg  1.000 
R$                

14,48 

R$               

14.480,13 

18 

Polpa de Frutas sabor acerola, congelada, 
preparada com frutas sãs, limpas e isentas de 
parasitos e detritos animais ou vegetais. Não deve 
conter fragmentos das partes não comestíveis da 

fruta, nem substâncias estranhas à sua 
composição normal. Deverá se apresentar 
acondicionada em embalagens transparentes com 

peso líquido de 01 Kg, 

Kg  1.000 
R$                

14,63 

R$               

14.627,41 

19 

Polpa de Frutas sabor cajá, congelada, preparada 
com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e 
detritos animais ou vegetais. Não deve conter 

fragmentos das partes não comestíveis da fruta, 
nem substâncias estranhas à sua composição 
normal. Deverá se apresentar acondicionada em 
embalagens transparentes com peso líquido de 01 

Kg, 

Kg  1.000 
R$                

15,33 
R$               

15.334,45 

20 

Repolho, fresco, de 1ª qualidade compacta e 
firme, sã, sem rupturas, sem lesões de origem 
física ou mecânica; livre de enfermidades. 

Embalagem: em sacos plásticos resistentes, 
conforme quantidade solicitada, apresentando na 
embalagem etiqueta de pesagem. 

kg 1000 
R$                   

6,10 

R$                  

6.102,79 

21 

Tomate, fruto de tamanho médio a grande, de 
primeira, com aproximadamente 60% de 

maturação, sem ferimentos ou defeitos, sem 
manchas, com coloração uniforme e brilho. 

kg 800 
R$                   

7,22 

R$                  

5.773,44 

TOTAL 
R$             

202.531,63 
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Processo Administrativo n. º: 02.0303.005/2022 
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 

DATA: 04/04/2022 
HORÁRIO: 10:00 HORAS 

 

 
 ANEXO III - 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 
- CONTRATO N° ---/------ 

 
CONTRATO N°---/-----, TENDO 
COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DO 
MUNICÍPIO DE GONÇALVES DIAS– MA, 

QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

GONÇALVES DIASE O SR. XXXXXXXXXX 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS- MA, com sede à Praça João 

Afonso Cardoso – Centro, Gonçalves Dias/MA, adiante denominada 
CONTRATANTE, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o n.º 

06.314.827/0001-56, através do Prefeitura Municipal, neste ato representado pelo 
Sr. Antônio Soares de Sena Prefeito Municipal, doravante denominada 

simplesmente de CONTRATANTE e de outro lado (nome do grupo formal ou 
informal), com sede à Av. _____________, n.º____, em (município), inscrita no 
CNPJ sob n.º ________________________, (para grupo formal), doravante 

denominado (a) CONTRATADO (A), tendo em vista o que consta no Processo 
Administrativo ............................., e proposta apresentada, que passam a 

integrar este instrumento, independente de transcrição, na parte em que com 
este não conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar o presente Contrato, 

fundamentados nas disposições Lei n° 11.947/2009, e tendo em vista o que 
consta na Chamada Pública nº001/2022, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 
É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da 

rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos nos itens 
enumerados na Cláusula Terceira, todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA 

Nº 001/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, 
independentemente de anexação ou transcrição. 
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CLÁUSULA SEGUNDA: 

O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros 

Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: 

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominados CONTRATADOS, será de 

até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua 
produção, conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

 
CLÁUSULA QUARTA 
OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão 

informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais 
de venda dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios, 

consoante ao Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 
para Alimentação Escolar, em no máximo 30 dias após a assinatura do contrato, 
por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA. 

 
CLÁUSULA QUINTA: 

O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da 
Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do 

fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até ____, _______ de 
2016. 
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de 

acordo com a chamada pública n.º001/2022. 
b. O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de 

Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela 
alimentação no local de entrega, consoante o anexo deste Contrato. 

 
CLÁUSULA SEXTA: 
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto 

de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) 
receberá o valor total de R$ ______ (________), conforme listagem anexa a 

seguir: 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: 

No valor mencionado na cláusula quarta estão incluídas as despesas com frete, 
recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, 

comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias 
ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato. 
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CLÁUSULA OITAVA: 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes 
dotações orçamentárias: 

 
ORGÃO............................................... 02 Poder Executivo     

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.............. 02.08 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

12.361.0121.2.013 ..............................   Manut. Programa Merenda Escolar  

 
CLÁUSULA NONA: 

O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, 
alínea “b”, e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará 

o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. Não será 
efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de 
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA: 
O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para 

pagamento do CONTRATADO FORNECEDOR, deverá pagar multa de 2%, mais 
juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida. Ressalvados os casos 
quando não efetivados os repasses mensais de recursos do FNDE em tempo 

hábil. 
 

CLÁUSULA ONZE: 
Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-á conforme o § 1º, do 
art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas. Programa 

Nacional de Alimentação Escolar – PNAE: 
1. Nome do Agricultor Familiar 

2. CPF 
3. DAP 

4. Produto 
5. Unidade: 
6.Quantidade/Unidade 

7.Preço Proposto 
8. Valor Total 

 
CLÁUSULA DOZE: 

O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos, 
cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do 
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para 

Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação. 
 

CLÁUSULA TREZE: 
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O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos das 

Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, 
apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de 

Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e 
documentos anexos, estando à disposição para comprovação. 

 
CLÁUSULA QUATORZE: 
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento 

de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade 

à fiscalização. 
 

CLÁUSULA QUINZE: 
O CONTRATANTE em razão as supremacia dos interesses públicos sobre os 
interesses particulares poderá: 

a. modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de 
interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO; 

b. rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou 
inaptidão do CONTRATADO; 
c. fiscalizar a execução do contrato; 

d. aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do 

CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o 
aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas. 

 
CLÁUSULA DEZESSEIS: 
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos 

pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, 
cobrada judicialmente. 

 
CLÁUSULA DEZESSETE: 

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de 
Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e 
outras Entidades designadas pelo FNDE. 

 
CLÁUSULA DEZOITO: 

O presente contrato rege-se, ainda, pela CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022, 
pela Resolução CD/FNDE nº 38/2009, pela Resolução CD/FNDE nº 25/2012 e pela 
Lei n° 11.947/2009 e o dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, 

a qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso. 
 

 
CLÁUSULA DEZENOVE: 



 
 
 

 

 

ESTADO DO MARANHÃO 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS 
 

CNPJ: 06.314.827/0001-56 
 

PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO 

 

Juntos no caminho da mudança

Prefeitura

Gonçalves

D as

Praça João Afonso Cardoso, 404 - Centro - Gonçalves Dias-MA - CEP 65775-000

Fone (99) 3562 1919 - CNPJ 06.314.827/ 0001-56E mail: goncalves_dias@famem.org.br - 

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal 

entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais. Programa Nacional 
de Alimentação Escolar - PNAE 

 
CLÁUSULA VINTE: 

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por 
meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de 
recebimento, por fax, transmitido pelas partes. 

 
CLÁUSULA VINTE E UM: 

Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, 
por carta, consoante Cláusula Vinte, poderá ser rescindido, de pleno direito, 

independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos 
seguintes casos: 
a. por acordo entre as partes; 

b. pela inobservância de qualquer de suas condições; 
c. quaisquer dos motivos previstos em lei. 

 
CLÁUSULA VINTE E DOIS: 
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos 

adquiridos ou até ______de __________de _________. 
 

CLÁUSULA VINTE E TRÊS: 
É competente o Foro da Comarca de GONÇALVES DIAS- MA 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. 
 

GONÇALVES DIAS- MA, ____de________ de _____. 
 

 
 

______________________________________________ 

CONTRATANTE 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

______________________________________________ 

CONTRATADA 
(Agricultores no caso de grupo informal) 

 

 


