
 
 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2022 

Processo Administrativo Licitatório Nº 152/2022 

 

Interessado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM 

 

Objeto 

 

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA 

AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SANTA 

CARMEM / MT. 

Modalidade CHAMAMENTO PÚBLICO 

Solicitante SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

1. PREÂMBULO 

1.1. A Prefeitura Municipal de Santa Carmem, por meio da Comissão Permanente de Licitação 

nomeada conforme Portaria nº 04/2022, de 03 de janeiro de 2022, informa que se encontra aberta a 

CHAMADA PÚBLICA, para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA 

AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 

MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SANTA CARMEM / MT, conforme especificações constantes no 

Anexo I – Termo de Referência deste edital, que realizar-se-á às 08h00min (horário local) do 

dia 19 de abril de 2022 na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Carmem/MT, 

Localizada na Avenida Santos Dumont, nº 491, onde serão recebidos os envelopes contendo a 

documentação necessária à habilitação e proposta a qual observará os preceitos de direito público 

em conformidade com a Lei nº 11.947/09, Decreto nº 7.775/2012, Resolução CD/FNDE nº 

26/2013 e nº 04, de 02 de abril de 2015 e  Lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como demais 

normas legais pertinentes, e ainda, o estabelecido no Edital e seus anexos. 

1.2. Horário de abertura dos envelopes dar-se-á as 08h00min do dia 19 de abril de 2022. 

1.3.  A entrega da proposta leva a participante a aceitar e acatar as normas contidas no presente 

Edital. 

1.4. Toda legislação mencionada encontra-se à disposição na Sala da Comissão de Licitações 

para consulta de quaisquer interessados. 

1.5. Local da Chamada Pública: Prefeitura Municipal de Santa Carmem, Sala de Licitações, 

Avenida Santos Dumont, nº 491, Cento, Santa Carmem//MT. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.775-2012?OpenDocument


 
 

 

1.6. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta 

Chamada Pública na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o 

primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local, independentemente de nova comunicação. 

 

2. OBJETO 

2.1. O objeto da presente Chamada Pública é a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SANTA CARMEM / MT, conforme 

especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência deste edital. 

2.2. O valor global do objeto desta Chamada Pública é de R$ 251.330,00 (duzentos e cinquenta 

e um mil e trezentos e trinta reais) de acordo com os valores de aquisição constantes no Anexo I 

– Termo de Referência. 

 

3. DO AMPARO LEGAL 

3.1. O presente processo licitatório é regido pela Lei n° 11.947 de 16 de junho de 2009, Resolução 

CD/FNDE nº 26/2013 e nº 004/2015 e Lei 8.666/1993 e pelas normas contidas neste Edital. 

 

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

4.1. Recursos provenientes do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/FNDE.  

4.2. As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão a cargo 

das seguintes dotações orçamentárias: 

Ficha Dotação Orçamentária Local 

076 020401.12.306.0010.2009.0000.33.90.30.00.11.500.000000 Escola 

077 020401.12.306.0010.2009.0000.33.90.30.00.21.552.000000 Escola 

079 020401.12.306.0010.2010.0000.33.90.30.00.11.500.000000 Creche  

080 020401.12.306.0010.2010.0000.33.90.30.00.21.552.000000 Creche 

082 020401.12.306.0010.2011.0000.33.90.30.00.11.500.000000 Pré Escola 

083 020401.12.306.0010.2011.0000.33.90.30.00.21.552.000000 Pré Escola 

255 020501.08.244.0014.2035.0000.3.3.90.30.00.41.660.000000 Cras 

 

4.3. Cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas Notas de 

Empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital 



 
 

 

e ao que dispõe o artigo 62 da Lei 8.666/93 e alterações. 

 

5. DO LIMITE INDIVIDUAL 

5.1. 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. 

 

6. PARTICIPAÇÃO NA CHAMADA PÚBLICA 

6.1. A forma de participação será a definida nos termos das Resoluções do FNDE. 

6.2. Os fornecedores serão Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, 

detentores de Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar - DAP Física e/ou Jurídica, conforme a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, e 

enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 

organizados em grupos formais e/ou informais.  

6.3. Cooperativa/associação - não poderá apresentar como cooperado ou associado servidor 

de qualquer órgão ou entidade pública vinculada. 

 

7. DA HABILITAÇÃO 

7.1. ENVELOPE N° 001 – Documento para Pessoas Físicas (Grupos Informais). 

 

CHAMADA PÚBLICA Nº ______/2022 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DE GRUPO INFORMAL 

PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL)  

CNPJ: _________ 

 

7.1.1.  Grupos Informais de Agricultores Familiares e de Empreendedores Familiares Rurais 

deverão entregar no Departamento de Licitações do Município de Santa Carmem/MT no endereço: 

Avenida Santos Dumont, nº 491 documentos relacionados abaixo para serem avaliados e 

aprovados: 

I - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF); 

II - Cópia da Declaração de Aptidão – DAP, principal, ou extrato DAP, de cada Agricultor Familiar 

participante; 



 
 

 

III - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do contratante; 

IV - Para produtos de origem animal apresentar documentação comprobatória de Serviço de 

Inspeção, podendo ser municipal, estadual ou federal.  

V - Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 

VI - Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção 

própria, relacionada no projeto de venda. 

VII - Projeto de venda assinado pelo seu representante legal, contendo a discriminação completa 

dos gêneros alimentícios ofertados, conforme especificações e condições (preços) do Anexo I. 

 

7.2.  ENVELOPE Nº 01 – Documentação Para Pessoas Jurídicas (Grupos Formais)  

CHAMADA PÚBLICA Nº ______/2022 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DE GRUPO FORMAL 

PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL)  

CNPJ: _________ 

7.2.1. Os Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais 

constituídos em Cooperativas e Associações deverão entregar no endereço do Departamento de 

Licitações do Município de Santa Carmem (supracitado), os documentos relacionados abaixo para 

serem avaliados e aprovados: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

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

c) 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 Pessoa jurídica, 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. 

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede 

do licitante, ou outra equivalente na forma da lei; 

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

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

g) para produtos de origem animal, apresentar documentação comprobatória de Serviço de 

Inspeção, podendo ser municipal, estadual ou federal. 



 
 

 

h) Declaração da Associação ou Cooperativa, firmada pelo seu representante, de que não 

emprega menor, em cumprimento ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme 

Anexo III. 

i) Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 

associados/cooperados; 

j) Declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento do 

limite individual de venda de seus cooperados/associados; 

k) Projeto de venda assinado pelo seu representante legal, elaborado obedecendo as seguintes 

diretrizes: 

a) ser formulada em 01 (uma) via, contendo a identificação da associação ou cooperativa, datada, 

assinada por seu representante legal; 

b) Discriminação completa dos gêneros alimentícios ofertados, conforme especificações e 

condições (preços) do Anexo I;  

 

8. CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS DE VENDAS 

8.1. A análise do projeto ficará a cargo da equipe auxiliar nas licitações de gênero alimentício, 

designada através da portaria nº 07/2022, que emitirá seu parecer em laudo devidamente assinado 

e identificado. 

8.2. A classificação dos projetos de vendas obedecerá aos seguintes critérios:  

8.2.1. Serão julgadas classificadas as propostas que preencham as condições fixadas nesta 

Chamada Pública.                        

8.2.2. Após o recebimento dos projetos de venda, a entidade executora deverá, inicialmente, dividir 

os projetos nos seguintes grupos: 

Grupo 1 – projetos locais;  

Grupo 2 – projetos do território rural;  

Grupo 3 – projetos do estado; 

Grupo 4 – projetos do país. 

Por projetos locais entendem-se aqueles oriundos de agricultores familiares ou de suas 

organizações com sede no próprio município onde se localizam as escolas. 

Assim, após a separação dos projetos de venda, serão analisadas, neste primeiro momento, 

APENAS os projetos do Grupo 1 (projetos locais), e observar a seguinte ORDEM DE 

PRIORIDADE, para seleção dos projetos: 

 



 
 

 

1) Assentamentos de reforma agrária, comunidades tradicionais indígenas e 

comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre estes 

Voltado para a promoção do desenvolvimento sustentável local e da inclusão social e produtiva 

rural, o Pnae prioriza a seleção de projetos de venda oriundos de assentamentos da reforma 

agrária, comunidades indígenas e comunidades quilombolas. 

Para efeitos do normativo do Pnae 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 dos associados/cooperados das organizações produtivas, 

no caso de grupo formal, e 50% + 1 dos fornecedores agricultores familiares, no caso de grupo 

informal, conforme identificação na(s) DAP(s). 

No caso de empate entre estes, terão prioridade organizações produtivas com maior porcentagem 

de assentados da reforma agrária, quilombolas ou indígenas no seu quadro de 

associados/cooperados. Para empate entre grupos informais, terão prioridade os grupos com maior 

porcentagem de fornecedores assentados da reforma agrária, quilombolas ou indígenas, conforme 

identificação na(s) DAP(s). 

 

2) Fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, 

segundo a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003 

Os alimentos orgânicos e agroecológicos estão diretamente relacionados à alimentação segura e 

saudável, bem como ao desenvolvimento regional sustentável e ao cuidado com o meio ambiente e 

com as relações de trabalho. Por isso o Pnae prioriza, como segundo critério na seleção de 

projetos da agricultura familiar, a aquisição desses produtos para a alimentação escolar. Neste 

caso, serão observadas as condições de certificação e garantia da agricultura orgânica e 

agroecológica, conforme apresentado anteriormente neste manual. 

 

3) 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 

Os agricultores familiares podem participar da seleção na condição de fornecedores individuais, ou 

organizados em grupos informais ou formais (associações e cooperativas com DAP jurídica). No 

entanto, os grupos formais têm prioridade sobre os demais, e os grupos informais sobre os 

fornecedores individuais.  



 
 

 

O acesso e a construção de mercados diferenciados de comercialização dos produtos da 

agricultura familiar podem ser potencializados na medida em que os agricultores estiverem 

organizados. Por meio de associações e cooperações, os agricultores criam melhores 

oportunidades de trabalho e fortalecem a comunidade de forma solidária, organizando a produção 

e facilitando o acesso aos mercados consumidores, com inclusão social e desenvolvimento local. 

Por isso, o Pnae incentiva a organização, priorizando os agricultores familiares organizados em 

associações e cooperativas.  

OBS.: Havendo empate neste critério por grupos formais, serão selecionadas as organizações com 

maior porcentagem de agricultores familiares no seu quadro de sócios, conforme extrato da DAP 

jurídica, que contém a composição do seu quadro de sócios. 

 

DEMAIS GRUPOS (Grupo 2 – projetos do território rural; Grupo 3 – projetos do estado; Grupo 4 – 

projetos do país): 

Apenas quando as entidades executoras não obtiverem as quantidades necessárias de produtos 

oriundos de agricultores familiares locais, estas deverão ser complementadas com propostas de 

produtores do território rural, do estado e do país, nesta ordem de prioridade. 

 

OBS.: Os territórios rurais se caracterizam por um conjunto de municípios unidos pelo mesmo perfil 

econômico e ambiental, com identidade e coesão social e cultural, e são definidos pelo MDA. A 

lista completa dos Territórios Rurais e dos municípios que os compõem está disponível no site do 

MDA: www.mda.gov.br. Os municípios que integram Territórios Rurais, caso não logrem adquirir a 

totalidade dos produtos da agricultura familiar no próprio município, deverão priorizar projetos 

oriundos de outros municípios que compõem o Território Rural do qual fazem parte. Os demais 

municípios, ou seja, aqueles que não integram um Território Rural, não utilizarão esse critério de 

priorização. Assim, se tiverem a necessidade de complementar a compra com produtos de outros 

municípios, a prioridade abarcará as propostas provenientes de qualquer outro município do 

Estado.  

Ou seja: nesses casos (em que as entidades executoras não obtenham as quantidades 

necessárias de produtos oriundos do Grupo 1, de agricultores familiares locais), serão analisados 

os projetos do Grupo 2, do Grupo 3 e do Grupo 4, nesta ordem. Na análise de cada grupo de 

projetos de venda, serão aplicados os mesmos critérios de priorização acima citados. 

 



 
 

 

- Caso o fornecedor vencedor de determinado(s) produto(s) não possua capacidade de 

fornecimento de toda a quantidade solicitada, a Entidade Executora poderá adquirir o(s) mesmo(s) 

produto(s) de mais de um fornecedor, respeitando a ordem de classificação dos proponentes. 

 

- Em caso de empate após a classificação dos proponentes, será realizado sorteio ou, havendo 

concordância entre as partes, poderá optar-se pela divisão no fornecimento dos produtos a serem 

adquiridos entre as organizações finalistas. 

 

O LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA DO AGRICULTOR FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR, QUE É DE R$ 20 MIL POR DAP/ANO/ENTIDADE EXECUTORA! 

 

9. RELAÇÃO DE PRODUTOS – ESPECIFICAÇÕES – QUANTIDADES – LOCAL DE ENTREGA  

9.1. A quantidade de gêneros alimentícios a ser adquirida é estimada com base nos cardápios de 

alimentação escolar, elaborados pela nutricionista do Município para o exercício de 2022. 

9.2.  Especificação Técnica dos Gêneros Alimentícios  

9.2.1. Os gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar 

Rural no ano letivo de 2022, estão especificados no Termo de Referência – Anexo I. 

9.3. Locais e Prazos de Entrega 

9.3.1. Os produtos deverão ser entregues no local que constar na requisição de pedido, de acordo 

com o cronograma expedido pelo Setor de Merenda Escolar, bem como nas unidades educativas e 

centro de referência de assistência social, se solicitado, durante a vigência do contrato. 

9.3.1.1. A pontualidade na entrega das mercadorias para as unidades educativas está vinculada ao 

cumprimento do Cardápio Nutricional e o não cumprimento do horário implicará transtornos na 

logística da distribuição e consequente notificação à empresa responsável. 

9.3.2. O leite deverá ser entregue diretamente nas unidades de ensino da rede municipal e centro 

de referência de assistência social (conforme lista de endereços do Anexo IV), de segunda à 

sexta-feira, das 7h00min às 7h30min, conforme o cronograma expedido pelo Setor de Merenda 

Escolar, na seguinte frequência: 

 

Leite Pasteurizado e Polpa de Frutas: Entrega feita diretamente nas escolas e creches de acordo 

com planilha elaborada pela nutricionista.  

Creches e Escolas – entrega 1 ou 2 vezes por semana. 

Prazo de validade – 5 dias 



 
 

 

Transporte - Em caminhões isotérmicos e refrigerados com temperatura inferior a 7º C. 

 Os demais alimentos deverão ser entregues diretamente nas unidades educativas, de 

acordo com cronograma elaborado pela nutricionista. 

9.4. Previsão de Quantidade de Gêneros Alimentícios a serem adquiridos 

9.4.1. A quantidade de gêneros alimentícios a serem adquiridos está estimada no Anexo I.  

 

10. PREÇO 

10.1. O preço de compra dos gêneros alimentícios será o preço de referência estabelecido pela 

Administração. 

10.2. O preço de referência foi composto pela média dos preços praticados em atas de registro de 

preços vigentes, banco de preços e pesquisa de mercado, conforme consta do processo 

administrativo. 

 

11. CONTRATO 

11.1. O contrato de compra e venda de gêneros alimentícios que deverá ser celebrado entre a 

Prefeitura Municipal de Santa Carmem, e Produtor, cooperativa/Associação, contratado, será feito 

conforme minuta constante no Anexo V. 

11.2. O CONTRATO de COMPRA e VENDA, deverá observar e atender estritamente a minuta que 

segue Anexo V. 

11.3. O contratado deverá manter, durante a validade do contrato, as mesmas condições de 

habilitação. 

 

12. PAGAMENTOS DAS FATURAS 

12.1. Os pagamentos pelo fornecimento feito pelo fornecedor da agricultura familiar ou 

empreendedor familiar rural habilitado, como consequência da comercialização de gêneros 

alimentícios, serão realizados pela Prefeitura Municipal de Santa Carmem/MT, em até 30 dias após 

a entrega dos produtos. 

12.2. O pagamento deverá ser feito por meio de ordem bancária e com apresentação de 

documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado. 

12.3. A contratada deverá apresentar obrigatoriamente a GUIA Municipal de Produtor Simples 

Remessa (GMPSR) ou Nota Fiscal de Venda, de acordo com a Portaria nº 96/1996 da SEFAZ/MT, 

ou na conformidade do que dispõe a Legislação Estadual quanto à emissão de Nota Fiscal 

Eletrônica. 



 
 

 

 

13. PERÍODO DE FORNECIMENTO:  

13.1 O período de fornecimento dos gêneros alimentos, corresponde ao período letivo do 

calendário escolar de 2022. 

 

14. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

14.1. Serão consideradas as propostas classificadas que preencham as condições fixadas nesta 

Chamada Pública. 

14.2. Cada grupo de fornecedores (formal e/ou informal) deverá obrigatoriamente, ofertar a sua 

quantidade de alimentos, observando as condições fixadas nesta Chamada Pública. 

14.3. A Comissão de Análise e Julgamento classificará as propostas, considerando-se a ordenação 

dos critérios de classificação dispostos no item 8 do Edital. 

 

15. RESULTADO 

15.1. A Comissão de Análise e Julgamento divulgará o resultado do processo em até 48 horas 

após a conclusão dos trabalhos desta chamada pública. 

 

16. DOS COMPROVANTES DE ENTREGA (ROMANEIOS) 

16.1. Cada produtor, cooperativa ou associação deverá, antes de propor, consultar a Prefeitura 

Municipal ou a Secretaria de Estado da Fazenda ou a Agência Fazendária no Município, sobre sua 

inclusão no Regime Especial de Circulação de Mercadorias, para que possa circular somente com 

os comprovantes de entrega, já que as notas fiscais só serão emitidas mensalmente. 

16.1.1. Na impossibilidade de obtenção do referido Regime Especial, o produtor ou a 

cooperativa/associação deverá emitir a GUIA Municipal de Produtor Simples Remessa 

GMPSR ou nota fiscal de venda a cada entrega efetuada. Neste caso, todas as guias ou 

notas do mês deverão ser entregues juntas, no início do mês subseqüente às entregas, à 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para recebimento e atesto e encaminhamento 

para o setor de compras. 

16.2. Caberá à contratada observar e seguir com rigor os seguintes procedimentos para entrega 

dos gêneros alimentícios nas escolas e centro de referência de assistência social: 

a) Cada entrega deverá ser acompanhada de 3 (três) vias do Comprovante de Entrega 

numerado, emitido pelo produtor ou cooperativa/associação, contendo a sua identificação, 



 
 

 

nome da unidade escolar, município, produto, tipo (se convencional ou orgânico), quantidade 

entregue, valor unitário e valor total. 

b) No ato da entrega dos gêneros, como recibo, as 3 (três) vias do Comprovante de Entrega 

deverão ser preenchidos corretamente e sem rasuras, pela pessoa responsável pelo 

recebimento na unidade escolar e/ou Departamento da Merenda, com a data do recebimento, 

nome completo e legível, número do documento de identificação, cargo/função e assinatura. 

16.3. O destino das vias dos Comprovantes de Entrega (romaneios) será o seguinte: 

a) A primeira via devidamente preenchida e assinada pelo responsável da unidade escolar 

e/ou pelo responsável pelo Departamento de Merenda Escolar e deverá retornar com o 

entregador para posterior apresentação junto com a nota fiscal à Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura para conferência, atesto e encaminhamento, para pagamento; 

b) A segunda via do Comprovante de Entrega (romaneio) deverá permanecer na unidade 

escolar para controle, pelo período de 5 anos; 

c) A terceira via do Comprovante de Entrega (romaneio), devidamente assinada, deverá ser 

mantida pelo produtor ou cooperativa/associação pelo prazo mínimo de cinco anos, contados 

da data de encerramento do exercício em que ocorrer a movimentação relativa à entrega, 

para possíveis conciliações por Auditores do Município e demais órgãos de fiscalização. 

16.4. Caso haja falta de produtos previstos em uma entrega, os romaneios deverão estar 

condizentes com a realidade do fornecimento, não sendo possível deixar quantidades e produtos 

pendentes para uma próxima entrega. Desta forma, não serão considerados os romaneios que não 

estiverem preenchidos com exatidão no que concerne aos seus produtos e quantidades 

efetivamente entregues. 

 

17. DAS PENALIDADES 

17.1. Pela inexecução total ou parcial, a contratante poderá aplicar à contratada as seguintes 

sanções: 

I – Suspensão Temporária, perdurando até que seja comprovada a solução das causas que 

deram origem à suspensão, caso: 

a) não cumpra com as obrigações contidas neste Edital, no contrato e nas normas vigentes; 

b) pratique preço em desacordo com o preconizado neste instrumento; 

c) Deixe de atender as exigências referentes à documentação comprobatória exigida;  



 
 

 

d) confirmadas, após a devida apuração, as reclamações por parte das escolas, no que for 

pertinente ao bom relacionamento com as pessoas envolvidas no processo bem como ao consumo 

pelos alunos;  

e) comprometa a qualidade do alimento distribuído, contrariando as normas vigentes;  

II - Exclusão do processo seletivo, caso: 

a) ocorra a reincidência de uma das situações previstas no item precedente, resultando na 

suspensão temporária;  

b) não haja solução do fato que deu causa à suspensão temporária no prazo de até 30 (trinta) dias;  

c) permita que o limite individual de venda por agricultor ultrapasse o valor máximo de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) por DAP/ano;  

d) apresente documentação falsa;  

e) emita declaração falsa;  

f) pratique, a qualquer tempo, fraude fiscal.  

17.2. O prazo da suspensão temporária será de no mínimo 10 (dez) dias e perdurará até que seja 

comprovada a solução das causas que deram origem à suspensão. Se no prazo de 30 (trinta) dias 

não houver solução para o fato que motivou a suspensão, a contratada será excluída do processo 

seletivo. 

 

18. DO PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE 

18.1. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo na forma da lei, que assegurará o contraditório e a ampla defesa. 

18.2. Caberá ao Município, em primeira instância, a instauração de procedimento administrativo 

para apurar as situações que poderão suscitar a suspensão temporária ou exclusão da contratada 

do processo seletivo junto ao Programa Municipal de Alimentação Escolar.  

18.3. A contratada será cientificada do processo administrativo para que, querendo, no prazo de 

02 (dois) dias ofereça defesa e apresente provas.  

18.4. Concluída a instrução processual, será proferida decisão pela autoridade competente, que 

será comunicada à contratada para eventual interposição de recurso administrativo, endereçado à 

autoridade superior, no prazo de 2 (dois) dias, a contar da efetiva intimação. 

18.5. Após a manifestação, as razões recursais seguirão para apreciação da autoridade superior, 

que decidirá no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

19. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 



 
 

 

19.1. O Presente Contrato poderá ser alterado unilateralmente pela CONTRATANTE, ou por acordo 

entre as partes, nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do art. 65, da Lei Federal n° 8.666/93. 

SUB-CLÁUSULA ÚNICA: A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, em até 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato. 

 

20. DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1. Cópia deste instrumento convocatório estará disponível na Internet, na página web da 

Prefeitura Municipal de Santa Carmem, no endereço https://www.santacarmem.mt.gov.br/ podendo 

também, ser obtida junto ao Departamento de Licitações, no horário das 07h00min às 13h00min 

até o último dia que anteceder a data prevista para abertura do certame. 

19.2 A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus anexos, 

pois a simples apresentação da documentação subentende a aceitação incondicional de seus 

termos, independentemente de transcrição, bem como o conhecimento integral do objeto em 

licitação, não sendo aceitas alegações de desconhecimento de qualquer detalhe. 

19.3 A Comissão Permanente de Licitação poderá relevar erros formais em quaisquer documentos 

apresentados, desde que tais erros não alterem o conteúdo dos mesmos.  

19.4 Fazem parte do presente edital 

Anexo I 
Termo de Referência - Gêneros Alimentícios a serem Adquiridos da 

Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural no ano letivo de 2020 

Anexo II 
Modelo de Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura 

Familiar para Alimentação Escolar 

Anexo III Modelo de Declaração (inc. XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal) 

Anexo IV 
Lista de endereços das Unidades Escolares do Município de Santa 

Carmem/MT 

Anexo V Minuta do Contrato 

 

Santa Carmem/MT, 28 de março de 2022. 

 

 

 

MAITÊ SEHNEM 

Presidente da C.P.L. – Portaria nº 04/2022 

https://www.santacarmem.mt.gov.br/


 
 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2022 

Processo Administrativo Licitatório Nº 152/2022 

 

1. DA ÁREA SOLICITANTE E DA FISCALIZAÇÃO 

1.1. Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

1.1.1.  Fica responsável pela fiscalização e acompanhamento do presente contrato, nos 

moldes do artigo 67 da Lei nº 8.666/1993 a servidora Srª. Dirce Inês Niederle Menin como 

fiscal e Sr. Marinaldo Batista Silva como suplente, bem como a Secretária Municipal Srª. 

Ivete Schneider Bergamini.  

 

1.2. Secretaria Municipal de Assistência Social 

1.2.1.  Fica responsável pela fiscalização e acompanhamento do presente contrato, nos 

moldes do artigo 67 da Lei nº 8.666/1993 a servidora Srª. Marta Maria Weber como fiscal e 

Sr. Felipe Pelissari como suplente, bem como a Secretária Municipal Srª. Aline Alexandre 

Frantz. 

 

2. OBJETO 

A presente licitação tem por objetivo Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da 

agricultura familiar, para atender as necessidades das secretarias municipais do município 

de Santa Carmem/MT. 

 

3. DESCRIÇÃO DO ITEM  

 

 
  
ITEM 

  
CÓDIGO  

TCE 

CÓDIGO 
SISTEMA 

  
DESCRIÇÃO 

  
UNID. 

  
QUANT. 

VALOR 

UNITÁRIO TOTAL 

1 3681-1 103.002.050 ABOBRINHA VERDE - DE PRIMEIRA, SEM RACHADURAS, 
RUPTURAS OU FALHAS NA CASCA, GRAU MÉDIO DE 
AMADURECIMENTO 

KG 220 R$ 4,00 R$ 880,00 

2 00023445 103.002.041 ALFACE (MAÇO) - FRESCO, LIVRE DE PARASITAS E 
SUJIDADES, COM FOLHAS FIRMES E EM PERFEITO ESTADO, 
SÃ, COM COR VERDE CARACTERÍSTICA, LIVRE DE FOLHAS 
AMARELADAS. 

MAÇO 900 R$ 4,00 R$ 3.600,00 



 
 

 

3 3697-8 103.002.024 BANANA NANICA (KG) - EM PENCAS, DE PRIMEIRA, 
TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, COM POLPA FIRME 
E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM 
DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E 
TRANSPORTE. 

KG 3714 R$ 5,00 R$ 
18.570,00 

4 88144-9 103.002.051 BATATA DOCE- ROSADA, APRESENTANDO BOA 
QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, LIVRE DE LESÃO DE 
ORIGEM FÍSICA E MECÂNICA (ARANHÕES E CORTES) 

KG 550 R$ 5,00 R$ 2.750,00 

5 00060508 103.005.010 CALDO DE CANA – DEVE SER LIMPO COADO, 
APRESENTADA BOA QUALIDADE,BEM REFRIGERADA, NÃO 
PODE SER EMBALADO EM TAMBORE E BALDES ESPOSTO  
SUGIVIDADES. 

L 2360 R$ 7,00 R$ 
16.520,00 

6 00061295 103.002.052 CHEIRO VERDE (MAÇO) - COMPOSTO DE SALSA E 
CEBOLINHA VERDE. FRESCO, LIVRE DE PARASITAS E 
SUJIDADES, COM FOLHAS FIRMES E EM PERFEITO ESTADO, 
SÃ, COM COR VERDE CARACTERÍSTICA, LIVRE DE FOLHAS 
AMARELADAS. 

MAÇO 660 R$ 4,00 R$ 2.640,00 

7 3735-4 103.002.043 COUVE FOLHA (MAÇO) - FRESCO, LIVRE DE PARASITAS E 
SUJIDADES, COM FOLHAS FIRMES E EM PERFEITO ESTADO, 
SÃ, COM COR VERDE CARACTERÍSTICA, LIVRE DE FOLHAS 
AMARELADAS. 

MAÇO 800 R$ 4,00 R$ 3.200,00 

8 00030852 103.003.020 FILÉ DE PEIXE-- CARNE DE PEIXE,FILÉ DE TILÁPIA, SEM 
PELE, SEM BARBATANA, SEM CARTILAGENS, SEM 
AMONÍACO, CONGELADO E INTERFOLHADO. PESO 
APROXIMADO: 200/300 GRAMAS/PEÇA. COM 
CERTIFICADO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. O PRODUTO 
DEVE ESTAR NO TERÇO INICIAL DE SUA VALIDADE. 

KG 500 R$ 70,00 R$ 
35.000,00 

9 148686-1 103.003.008 FRANGO INTEIRO - CONGELADO, EMBALADA 
INDIVIDUALMENTE. SEM TEMPERO. COM NO MÁXIMO 
12% DE ÁGUA. COM CERTIFICADO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA. O PRODUTO DEVE ESTAR NO TERÇO INICIAL DE 
SUA VALIDADE 

KG 1050 R$ 18,00 R$ 
18.900,00 

10 276170-0 103.002.053 GOIABA VERMELHA - DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN 
NATURA, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO, NO GRAU 
MÁXIMO DE EVOLUÇÃO NO TAMANHO, COM 60% A 70% 
DE GRAU DE MATURAÇÃO, TAL QUE LHE PERMITA 
SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A 
CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O 
CONSUMO, NÃO ESTAREM GOLPEADAS OU DANIFICADAS 
POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA 
QUE AFETEM A SUA APARÊNCIA, FRESCAS, FIRMES E COM 
BRILHO, AROMA E SABOR DA ESPÉCIE, SEM FERIMENTOS 
OU DEFEITOS, ESTAREM LIVRES DE RESÍDUOS DE 
FERTILIZANTES, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS 
E LARVAS 

KG 700 R$ 6,00 R$ 4.200,00 

11 122706-8 103.010.011 LEITE PASTEURIZADO (LITRO) - SEMIDESNATADO, TEOR DE 
MATÉRIA GORDA ENTRE 0,6 E 2,9%, ENVASADO EM 
EMBALAGENS DE SACO DE POLIETILENO DE BAIXA 
DENSIDADE. 

LITRO 9160 R$ 4,00 R$ 
36.640,00 

12 3716-8 103.002.045 LIMÃO- DE PRIMEIRA, MÉDIO GRAU DE MATURAÇÃO, 
SÃO, LIMPO, LIVRE DE SUJIDADES 

KG 300 R$ 4,00 R$ 1.200,00 



 
 

 

13 3698-6 103.002.030 MANDIOCA - GRAUDA, BOA QUALIDADE, FRESCA, 
COMPACTA E FIRME, TAMANHO E COLORACAO 
UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA 

KG 550 R$ 5,00 R$ 2.750,00 

14 180995-4 103.006.013 MEL DE ABELHA - EM SACHÊ, PURO MEL DE ABELHA, 
SACHÊS PESANDO 10G, DE ACORDO COM AS NORMAS DE 
ROTULAGEM, NORMAS DE FISCALIZAÇÃO, DATA DE 
FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO EM ÓRGÃO 
COMPETENTE. EMBALAGEM SECUNDÁRIA COM 50 SACHES 

UNID. 11000 R$ 0,66 R$ 7.260,00 

15 3721-4 103.002.037 MELANCIA - REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA, LIVRE DE 
SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, TAMANHO E 
COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM 
DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA FIRME E 
INTACTA, ACONDICIONADA EM A GRANEL, PESANDO 
ENTRE (6 A 10) KG CADA UNIDADE 

KG 2700 R$ 2,00 R$ 5.400,00 

16 00060507 103.002.046 PITAYA - 1ª QUALIDADE, IN NATURA, TAMANHO E 
COLORAÇÃO UNIFORME, POLPA FIRME, LIVRES DE 
SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, RESÍDUO DE 
FERTILIZANTE. 

KG 550 R$ 14,00 R$ 7.700,00 

17 151145-9 103.002.039 POLPA DE FRUTA (UND) - CONGELADA, SEM AÇÚCAR COM 
ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO AUSENTE DE 
SUBSTANCIAS ESTRANHAS ACONDICIONADA EM SACO 
PLÁSTICO TRANSPARENTE EMBALAGEM 1KG 

UNID 2480 R$ 24,00 R$ 
59.520,00 

18 5762-2 103.002.047 SALSA-- 1ª QUALIDADE, IN NATURA, TAMANHO E 
COLORAÇÃO UNIFORME, LIVRES DE SUJIDADES, 
PARASITAS, LARVAS, RESÍDUO DE FERTILIZANTE. 

UN 700 R$ 4,00 R$ 2.800,00 

19 346987-5 103.002.048 VAGEM- RASTEIRA MANTEIGA, DEVE ESTAR LIVRE DE 
ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR 
DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA 
OU MECÂNICA QUE AFETE A SUA APARÊNCIA. 

KG 600 R$ 6,00 R$ 3.600,00 

20 159444-3 103.002.049 UVA -1ª QUALIDADE, IN NATURA, TAMANHO E 
COLORAÇÃO UNIFORME, POLPA FIRME, LIVRES DE 
SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, RESÍDUO DE 
FERTILIZANTE 

KG 1000 R$ 14,00 R$ 
14.000,00 

 VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 247.130,00 (duzentos e quarenta e sete mil, cento e trinta reais) 

 

4. JUSTIFICATIVA DO OBJETO 

A presente aquisição visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o 

crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do 

município de Santa Carmem/MT, escola municipal, creche municipal e pré escola municipal, 

garantindo melhoria do rendimento escolar e segurança alimentar e nutricional, bem como, 

condições de saúde aqueles que necessitem de atenção especifica e em vulnerabilidade social, 

com acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias. 

A presente aquisição visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o 

crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos do CRAS no município de Santa Carmem/MT, 

crianças que estão matriculadas no SCFV - Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculos , 



 
 

 

garantindo melhoria do rendimento escolar e segurança alimentar e nutricional, bem como, 

condições de saúde aqueles que necessitem de atenção especifica e em vulnerabilidade social, 

com acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias. 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA, durante a vigência do Contrato, compromete-se a: 

• Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do 

Processo Licitatório;  

• Atender as demais condições descritas no Termo de Referência;  

• Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto do Contrato, respondendo civil e 

criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus 

empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a direta ou 

indiretamente, causar ou provocar à PMS e a terceiros. 

 

6. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO 

A entrega dos gêneros alimentícios ocorrerá da seguinte maneira: 

Os produtos deverão ser entregues nas unidades educativas e centro de referência de assistência 

social, quando solicitado, durante a vigência do contrato; 

 

Leite Pasteurizado e Polpa de Frutas: Entrega feita diretamente nas escolas e creches de acordo 

com planilha elaborada pela nutricionista.  

Creches e Escolas – entrega 1 ou 2 vezes por semana. 

Prazo de validade – 5 dias 

Transporte - Em caminhões isotérmicos e refrigerados com temperatura inferior a 7º C. 

 Os demais alimentos deverão ser entregues diretamente nas unidades educativas, de 

acordo com cronograma elaborado pela nutricionista. 

A pontualidade na entrega das mercadorias para as unidades educativas e centro de referência de 

assistência social está vinculada ao cumprimento do Cardápio Nutricional e o não cumprimento do 

horário implicará transtornos na logística da distribuição e consequente notificação à empresa; 

 

7. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

As mercadorias serão devolvidas no ato da entrega se não corresponderem à qualidade exigida no 

Edital. De acordo com a Lei nº 8135/1990 “é configurado como crime misturar gêneros de 



 
 

 

qualidade desiguais para vendê-los ou expô-los à venda por preço estabelecido para os demais 

altos custo ou entregar materiais impróprios ao consumo” (artigo 7º, incisos III e IX);  

As verduras e legumes deverão ser de boa qualidade, com tamanho médio padronizado; 

As hortaliças deverão estar frescas, inteiras e sãs, no ponto de maturação adequado para 

consumo; 

As folhas deverão se apresentar intactas e firmes, estar isentas de substâncias terrosas, sem 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, sem parasitas, larvas ou outros 

animais, nos produtos e embalagens, sem umidade externa anormal, isentas de odor e sabor 

estranhos, isenta de enfermidades, não deverão estar danificadas por lesões que afetem a sua 

aparência e utilização. 

 

8. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Os pagamentos pelo fornecimento feito pelo fornecedor da agricultura familiar ou empreendedor 

familiar rural habilitado, como consequência da comercialização de gêneros alimentícios, serão 

realizados pela Prefeitura Municipal de Santa Carmem/MT, em até 30 dias após a entrega dos 

produtos. 

O pagamento deverá ser feito por meio de ordem bancária e com apresentação de documento 

fiscal correspondente ao fornecimento efetuado. 

A contratada deverá apresentar obrigatoriamente a GUIA Municipal de Produtor Simples Remessa 

(GMPSR) ou Nota Fiscal de Venda, de acordo com a Portaria nº 96/1996 da SEFAZ/MT, ou na 

conformidade do que dispõe a Legislação Estadual quanto à emissão de Nota Fiscal Eletrônica. 

 

9. RECURSO A SER UTILIZADO 

As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão a cargo das 

seguintes dotações orçamentárias: 

Ficha Dotação Orçamentária Local 

076 020401.12.306.0010.2009.0000.33.90.30.00.11.500.000000 Escola 

077 020401.12.306.0010.2009.0000.33.90.30.00.21.552.000000 Escola 

079 020401.12.306.0010.2010.0000.33.90.30.00.11.500.000000 Creche  

080 020401.12.306.0010.2010.0000.33.90.30.00.21.552.000000 Creche 

082 020401.12.306.0010.2011.0000.33.90.30.00.11.500.000000 Pré Escola 

083 020401.12.306.0010.2011.0000.33.90.30.00.21.552.000000 Pré Escola 

255 020501.08.244.0014.2035.0000.3.3.90.30.00.41.660.000000 Cras 



 
 

 

 

Cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas Notas de 

Empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital 

e ao que dispõe o artigo 62 da Lei 8.666/93 e alterações. 

 

10. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

10.1. O prazo de validade do contrato é até 31/12/2022. 

 

11. SANÇÕES CONTRATUAIS 

11.1. Conforme disposto no Edital de Licitação, Minuta do contrato, Termo de Referência e 

demais anexos. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. É vedado caucionar ou utilizar a Ata de Registro de Preços e/ou contrato decorrente do 

presente instrumento para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da 

Administração. 

 

13. TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Declaro, que serei responsável pelas informações prestadas confirmando a veracidade das 

informações. 

 

 

_____________________________ 

IVETE SCHNEIDER BERGAMINI 

Secretária Municipal de Educação e Cultura 

 

_____________________________ 

ALINE ALEXANDRE FRANTZ 

Secretária Municipal Interna de Assistência 

Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO II 

MODELO DE PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2022 

Processo Administrativo Licitatório Nº 152/2022 

 

 

Programa Nacional de Alimentação Escolar 

 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Identificação da proposta de atendimento ao edital/chamada pública Nº ____/2022 

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

A – Grupo Formal 

2. 2. Nome do Proponente 2. CNPJ 

3. Endereço  

 
4. Município  5.CEP 

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

9.Banco  
10.Nº da 

Agência  

11. Nº da Conta Corrente 

 

B – Grupo Informal 

2. Nome do Proponente  

3. Endereço   4. Município  
5.CEP 

 

6. Nome da Entidade Articuladora  7.CPF  8.DDD/Fone 

C – Fornecedores participantes (Grupo Formal e Informal) 

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

     



 
 

 

     

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

2. Nome da Entidade  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 

CARMEM 

2. CNPJ   

37.465.283/0001-

57 

3. Município 

SANTA CARMEM/MT 

4. Endereço  

Avenida Santos Dumont, 491, Centro 

5. DDD/Fone 

(66) 3562 1115 

III – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS 

 

1. Nome do 

Agricultor 

Familiar 

2. 

Produto  
3.Unidade  4.Quantidade  5.Preço/Unidade  6.Valor Total 

       

       

      Total agricultor 

 

1. Nome do 

Agricultor 

Familiar 

2. 

Produto  
3.Unidade  4.Quantidade  5.Preço/Unidade  6.Valor Total 

       

       

      Total agricultor 

 

1. Nome do 

Agricultor 

Familiar 

2. 

Produto  
3.Unidade  4.Quantidade  5.Preço/Unidade  6.Valor Total 

       

       

      Total agricultor 

 

1. Nome do 

Agricultor 

Familiar 

2. 

Produto  
3.Unidade  4.Quantidade  5.Preço/Unidade  6.Valor Total 

       

       

      Total agricultor 

 1. Nome do 2. 3.Unidade  4.Quantidade  5.Preço/Unidade  6.Valor Total 



 
 

 

Agricultor 

Familiar 

Produto  

       

      Total agricultor 

Total do projeto 

 

IV – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO 

 1. Produto  2.Unidade  3.Quantidade  
4.Preço/Unida

de  

5.Valor Total por 

Produto 

      

      

    
Total do 

projeto: 
 

IV – DESCREVER OS MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DAS ENTREGAS DOS 

PRODUTOS 

 

V – CARACTERÍSTICAS DO FORNECEDOR PROPONENTE (breve histórico, número de 

sócios, missão, área de abrangência) 

 

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações 

acima conferem com as condições de fornecimento. 

 

Local e Data: 

 

 

Assinatura do Representante do Grupo 

Formal 

Fone/E-mail: 

CPF: 

 

 

 

Local e Data: 

 

Agricultores Fornecedores do Grupo 

Informal 

 

____________________________ 

Assinatura 



 

 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, DO ART. 7º, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2022 

Processo Administrativo Licitatório Nº 152/2022 

 

 

Ilustríssimo. Sr. 

Presidente da Comissão de licitação 

Prefeitura Municipal de Santa Carmem-MT 

 

Ref.: CHAMADA PÚBLICA n° ____/2022 

Prezado Senhor; 

 

 ___(nome da empresa)__, CNPJ/MF nº __, sediada em ____(endereço completo)______, 

por intermédio de seu representante legal Sr(a) _________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº _____ e do CPF/MF nº ____, DECLARA em conformidade com o § 2º do art. 

32 da Lei nº 8.666/93, que não existem fatos supervenientes e/ou impeditivos a sua 

habilitação no presente processo licitatório. DECLARA ainda para fins do disposto no inciso 

V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

......................(.....), ....... de ................... de 2022 

 

................................................................................................. 

(nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente,  

em papel timbrado da empresa, devidamente identificado) 

 

 

 



 

 

ANEXO IV 

LISTA DE ENDEREÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES E CENTRO DE REFERÊNCIA DO 

MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM/MT 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2022 

Processo Administrativo Licitatório Nº 152/2022 

 

 

NOME DA UNIDADE ENDEREÇO TELEFONES 

ESCOLA MUNICIPAL SELVINO 

DAMIAN PREVE 
RUA TAMANDARE, 649, CENTRO (66) 3562.1181 

CMEI BENJAMIN MAURINA TRAVESSA 04, S/N (66) 3562.1242 

CENTRO DE REFERÊNCIA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

RUA CARLOS GOMES, Nº 1032, 

CENTRO 
(66) 3562-1684 

 

 

 

IVETE SCHNEIDER BERGAMINI 

Secretária Municipal de Educação e Cultura 

 

 

 

ALINE ALEXANDRE FRANTZ 

Secretária Municipal Interna de Assistência Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO V 

MINUTA DO CONTRATO 

 

 

CONTRATO Nº _____/2022 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2022 

Processo Administrativo Licitatório Nº 152/2022 

 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA 

AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 

MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SANTA 

CARMEM / MT 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede à Avenida Santos Dumont, 491, Centro, no Município de Santa Carmem – 

MT, inscrita no CNPJ sob nº 37.465.283/0001-57, neste ato representada pela Prefeito 

Municipal Sr. RODRIGO AUDREY FRANTZ, brasileiro, casado, empresário, residente e 

domiciliada ___________, portadora da C.I. RG. nº. ___________ e CPF/MF nº. 

___________, doravante denominada, CONTRATANTE, e por outro lado (nome do grupo 

formal ou informal), com sede à Av. _____________, n.º____, em (município), inscrita no 

CNPJ sob n.º ________________________, (para grupo formal), doravante denominado (a) 

CONTRATADO (A), fundamentados nas disposições Lei n° 11.947/2009, considerando o 

que consta na Chamada Pública nº 05/2022, resolvem celebrar o presente contrato 

mediante as cláusulas que seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

1.1. É objeto desta contratação é a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SANTA CARMEM / MT, todos de 

acordo com a Chamada Pública nº 05/2022, a qual fica fazendo parte integrante do 

presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. 

 



 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

2.1. O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura 

Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito neste Instrumento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

3.1. O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do 

Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominado CONTRATADO, 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 

4.1. Os contratados fornecedores ou as entidades articuladoras deverão informar ao 

Ministério da Agricultura 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 

5.1. A entrega dos gêneros alimentícios ocorrerá da seguinte maneira: 

5.1.1. Os produtos deverão ser entregues nas unidades educativas e centro de 

referência de assistência social quando solicitado, durante a vigência do contrato; 

 

Leite Pasteurizado e Polpa de Frutas: Entrega feita diretamente nas escolas e creches de 

acordo com planilha elaborada pela nutricionista.  

Creches e Escolas – entrega 1 ou 2 vezes por semana. 

Prazo de validade – 5 dias 

Transporte - Em caminhões isotérmicos e refrigerados com temperatura inferior a 7º C. 

 Os demais alimentos deverão ser entregues diretamente nas unidades educativas 

e centro de referência de assistência social, de acordo com cronograma elaborado 

pela nutricionista. 

5.1.2. A pontualidade na entrega das mercadorias para as unidades educativas e centro de 

referência de assistência social está vinculada ao cumprimento do Cardápio Nutricional e o 

não cumprimento do horário implicará transtornos na logística da distribuição e consequente 

notificação à empresa; 



 

 

 

CLÁUSULA SEXTA 

6.1. 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 

7.1. 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 

8.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão a 

cargo das seguintes dotações orçamentárias: 

Ficha Dotação Orçamentária Local 

076 020401.12.306.0010.2009.0000.33.90.30.00.11.500.000000 Escola 

077 020401.12.306.0010.2009.0000.33.90.30.00.21.552.000000 Escola 

079 020401.12.306.0010.2010.0000.33.90.30.00.11.500.000000 Creche  

080 020401.12.306.0010.2010.0000.33.90.30.00.21.552.000000 Creche 

082 020401.12.306.0010.2011.0000.33.90.30.00.11.500.000000 Pré Escola 

083 020401.12.306.0010.2011.0000.33.90.30.00.21.552.000000 Pré Escola 

255 020501.08.244.0014.2035.0000.3.3.90.30.00.41.660.000000 Cras 

 

8.2. Cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas 

Notas de Empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições 

estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62 da Lei 8.666/93 e alterações. 

 

CLÁUSULA NONA 



 

 

9.1. A Contratante após receber as notas ficais devidamente acompanhadas dos romaneios 

e atestadas pelo fiscal do contrato, e após a tramitação do processo para liquidação, 

efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. Não será 

efetuado qualquer pagamento à Contratada enquanto houver pendência de liquidação da 

obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA 

10.1. Os casos de inadimplência da Contratante proceder-se-á conforme o § 1º, do art. 20 

da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

11.1. A Contratada 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, estando à disposição para comprovação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

12.1. A Contratante se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos as 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 DÉCIMA TERCEIRA 

13.1. É de exclusiva responsabilidade da Contratada o ressarcimento de danos causados a 

Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não 

excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

14.1. A Contratante em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses 

particulares poderá: 

a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de 

interesse público, respeitando os direitos da Contratada; 

b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão 

da Contratada; 



 

 

c) fiscalizar a execução do contrato; 

d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;  

14.2. Sempre que a Contratante alterar ou rescindir o contrato sem culpa da Contratada, 

deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração 

respectiva ou a indenização por despesas já realizadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

15.1. A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos 

pagamentos eventualmente devidos pela Contratante ou, quando for o caso, cobrada 

judicialmente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO 

16.1. A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura, e do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades 

designadas pelo FNDE. 

16.2. A fiscalização deste Contrato será feita por servidores designados em Termo de 

Referência pela correspondente Secretaria Municipal. 

16.2.1. Secretaria Municipal de Educação e Cultura: Srª. Dirce Inês Niederle Menin 

como FISCAL e Sr. Marinaldo Batista Silva como SUPLENTE; 

16.2.2. Secretaria Municipal de Assistência Social: Srª. Marta Maria Weber como 

FISCAL e Sr. Felipe Pelissari como SUPLENTE; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 

17.1. O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº 05/2022, pela 

Resolução CD/FNDE nº 38/2009 e pela Lei n° 11.947/2009 e o dispositivo que a 

regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for 

omisso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 

18.1. Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as 

partes, resguardadas as suas condições essenciais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA 



 

 

19.1. 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. 

CLÁUSULA VIGESIMA 

20.1. 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. 

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMEIRA 

21.1. O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos 

adquiridos ou até 31/12/2022, podendo ser aditivado em 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado do Contrato. 

CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA 

22.1. É competente o Foro da Comarca de Sinop/MT, 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. 

 

Santa Carmem/MT, ____ de _______________ de 2022. 

 

 RODRIGO AUDREY FRANTZ 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

EMPRESA CONTRATADA 

Contratada 

 

ADRIANO BULHÕES DOS SANTOS 

Procurador Jurídico 

Testemunhas: 

a)                                                               b)  

     CPF:                                                  CPF:  


