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CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2015 
PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA-MT, ATRAVÉS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO localizada na Rua Álvaro Teixeira 
Costa, nº 50, Centro, município de Alta Floresta – MT, município de Alta Floresta – 
MT, atendendo a Lei nº.   11.947 / 2009 e Resolução/FNDE/CD nº. 038/2009 realiza 
chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do 
empreendedor familiar rural para atender a rede pública municipal para os meses 
de Maio à Outubro de 2015. 
 
1. OBJETIVO:  
 
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural 
para atender a rede pública municipal de ensino de Alta Floresta – MT, nos meses de 
Maio à Outubro de 2015. 
  
2. CRONOGRAMA:  
 
2.1. Data de Edição do edital da chamada pública: Dia 23 de abril de 2015. 
 
2.2. Data e local da chamada pública: dia 21/05/2015 às 08h30min na Sala de 
Reunião da Prefeitura Municipal de Alta Floresta, localizado na Rua Álvaro Teixeira 
Costa, nº 50, Centro. 
  
2.3. Data de entrega dos projetos de venda: dia 21/05/2015 às 08h30min na Sala de 
Reunião da Prefeitura Municipal de Alta Floresta, localizada na Rua Álvaro Teixeira 
Costa, nº 50, Centro. 
 
2.4. Resultado: Até 48 horas após a avaliação dos projetos de venda desta chamada. 
Estaremos divulgando na imprensa os grupos formais que possuem todos os critérios.  
 
3. DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO  
 
3.1 Os Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares 
Rurais constituídos em Cooperativas e Associações deverão entregar à Secretaria de 
Educação, Departamento de Alimentação Escolar, os documentos relacionados abaixo 
para serem avaliados e aprovados:  
 
I – prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  
 
II – cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Jurídica para associações e 
cooperativas;  
 
III – cópias das certidões negativas junto ao INSS, FGTS, Receita Federal e Dívida 
Ativa da União;  
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IV - 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;  
 
V - Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para 
Alimentação Escolar  
(Anexo 1);  
 
VI – Para produtos de origem animal apresentar documentação comprobatória de 
Serviço de Inspeção, podendo ser municipal, estadual ou federal;  
 
VII – prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.  
 
4. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:  
 
4.1 Especificações Técnica dos Gêneros Alimentícios: 
 
A especificação técnica dos gêneros alimentícios a serem registrados está em anexo 
(anexo 2)  
 
4.3 Períodos de Fornecimento:  
 
4.2 Pontos de Entrega:  
 
Escolas Públicas Municipais, conforme lista de endereços em anexo (anexo 3).  
 
4.4 Previsões de Quantidade de Gêneros Alimentícios a serem Adquiridos:  
 
A quantidade de gêneros alimentícios a serem adquiridos é estimada com base nos 
cardápios elaborados por nutricionista da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE ALTA FLORESTA – MT para atender os meses de Maio à Outubro 
de 2015. (anexo 2 e Anexo 4); 
 
4.5 Contrato 
 
O modelo de Contrato de Compra e Venda de gêneros alimentícios deverá ser celebrado 
entre a Secretaria de Educação e o (s) Vendedor (es) habilitado (s) nesta chamada 
pública onde será feito conforme modelo constante no Anexo 5.  
 
4.6 Pagamentos das faturas:  
 
4.6.1 Os pagamentos do fornecimento feito pelo fornecedor da agricultura familiar ou 
empreendedor familiar rural habilitado, como conseqüência da comercialização de 
gêneros alimentícios, serão realizados pela coordenadoria de tesouraria da Prefeitura 
Municipal.  
 
4.6.2. O pagamento deverá ser feito em cheque nominal e com apresentação de 
documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado.  
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5. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS (PROJETOS DE VENDA)  
 
5.1 Serão consideradas as propostas classificadas, que preencham as condições fixadas 
nesta Chamada Pública.  
 
5.2 Cada grupo de fornecedores (formal) deverá obrigatoriamente, ofertar sua 
quantidade de alimentos, com preço unitário, observando as condições fixadas nesta 
Chamada Pública.  
 
5.3 Através de uma Comissão avaliadora as propostas serão analisadas, considerando-se 
a ordenação crescente dos valores. Esta comissão será composta por: 
 
1 (um) Representante da Secretaria Municipal de Educação; 
1 (um) Representante do Conselho Municipal de Educação; 
1 (um) Representante do Conselho de Alimentação Escolar 
1 (um) Representante da Vigilância Sanitária; 
1 (um) Representante da Secretaria Municipal de Agricultura. 
 
5.4 Após a classificação, o critério final de julgamento será definido pela 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 
 
6. CONTRATAÇÃO  
 
6.1 Uma vez declarado vencedor, o Proponente Vendedor deverá assinar o Contrato de 
Compra e Venda de gêneros alimentícios (modelo no anexo 5), de acordo com o modelo 
apresentado no item 4.5.  
 
6.2 O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar 
rural deve respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por 
Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP)/ano.   
  
7. RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES  
 
7.1 Os fornecedores que aderirem a este processo declaram que atendem a todas as 
exigências legais e regulatórias para tanto e que possuem autorização legal para fazer a 
proposta, sujeitando-se, em caso de declaração falsa, às penalidades da legislação civil e 
penal aplicáveis.  
 
7.2 O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios conforme o disposto 
no padrão de identidade e qualidade estabelecida na legislação vigente e as 
especificações técnicas elaboradas pela Nutricionista da SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO (anexo 2);  
 
7.3 O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios nos preços 
estabelecidos nesta chamada pública pelo período que será estabelecido no contrato;  
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7.4 O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios para as escolas 
conforme cronograma de entrega definido pela Secretaria de Educação, Departamento 
de Alimentação Escolar ou pela escola.  
 
7.5 Das Amostras dos produtos: cada fornecedor deverá entregar na Secretaria de 
Educação, para a Nutricionista ou Responsável no momento armazenar amostra em 
torno de 100g dos produtos hortifrutigranjeiros e perecíveis. Sendo necessária a coleta 
de amostras, para monitoramento e avaliação do produto ofertado. 
 
8. FATOS SUPERVENIENTES  
 
8.1 Os eventos previstos nesta Chamada Pública estão diretamente subordinados à 
realização e ao sucesso das diversas etapas do processo. Na hipótese de ocorrência de 
fatos supervenientes à sua publicação, que possam vir a prejudicar o processo e/ou por 
determinação legal ou judicial, ou ainda por decisão da SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT poderá haver:  
 
a) Adiamento do processo;  
 
b) revogação deste Edital ou sua modificação no todo ou em parte.  
 
9. IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE  
 
Observado o disposto no item oito acima, após a divulgação do resultado das ofertas 
objeto desta Chamada Pública, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
- MT considerará para todos os fins, que o registro de preços de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar e do empreendedor familiar rural estará concretizada.  
 
10. DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
A participação de qualquer proponente Vendedor no processo implica a aceitação tácita, 
incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições, assim 
como dos seus anexos.  
 
11. FORO  
 
A presente Chamada Pública é regulado pelas leis brasileiras, sendo exclusivamente 
competente o Foro do município de Alta Floresta, MT para conhecer e julgar quaisquer 
questões dele decorrentes. 
 
 

__________________________________ 
VALDETI APARECIDA HEINZEN  

PRESIDENTE C.P.L. 
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ANEXO 1 – MODELO DE PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 
 

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

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

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 
A – Grupo Formal  
1. Nome do Proponente  2. CNPJ 3. Nº da DAP 

Jurídica 

4. Endereço 5. Município 6.CEP 

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

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

  
B – Grupo Informal (NÃO PREENCHER) 
1. Nome da Entidade Articuladora (NÃO PREENCHER) 2.Cadastro no SIBRATER(NÃO PREENCHER) 

3. Endereço (NÃO PREENCHER) 4. Município 5.CEP 

6. CNPJ: (NÃO PREENCHER) 7. E-mail: 8.DDD/Fone 
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II – FORNECEDORES PARTICIPANTES (APENAS GRUPO INFORMAL) NÃO PREENCHER 

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

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           

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

1. Nome da Entidade 2.CNPJ 3.Município 

4. Endereço 5.DDD/Fone 

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

  
IV – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS 

De acordo com o art. 24 da Resolução 38 do FNDE/2009, o limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural será de até R$ 9.000,00 (nove mil reais) por Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP por ano civil. 

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

1 
Nome            

Nº DAP 
          
        Total agricultor   

2 
Nome            
Nº DAP           
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        Total agricultor   

3 
Nome            

Nº DAP 
          
        Total agricultor   

4 
Nome            

Nº DAP 
          
        Total agricultor   

5 
Nome            

Nº DAP 
          
        Total agricultor   

6 
Nome            

Nº DAP 
          
        Total agricultor   

7 
Nome            

Nº DAP 
          
        Total agricultor   

8 
Nome            

Nº DAP 
          
        Total agricultor   

9 
Nome            

Nº DAP 
          
        Total agricultor   

10 
Nome            

Nº DAP 
          
        Total agricultor   

Total do projeto   
  

V – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO 
  1. Produto 2.Unidade 3.Quantidade 4.Preço/Unidade 5.Valor Total por Produto 
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        Total do projeto:   

  
  

VI – DESCREVER OS MECANISMOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

 

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

  
A - Grupo Formal 
Local e Data: 

   Assinatura do Representante do Grupo Formal 
   
    



 

 

 
ANEXO 2 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROCESSO 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS ALIMENTOS 

 
De acordo com a Legislação Brasileira para Rotulagem Geral de Alimentos e Bebidas 
Embalados, (RDC 259/02 – ANVISA/MS) as informações abaixo são obrigatórias nas 
embalagens de alimentos: 
 
 * Denominação de venda do alimento; 
 * Lista de ingredientes; 
 * Conteúdos líquidos; 
 * Identificação do lote; 
 * Prazo de validade; 
 * Instruções sobre o preparo e uso do alimento, quando necessário; 
 * Registro no órgão competente; 
 * Informação nutricional 

*Os produtos alimentícios a base de farinha de trigo, aveia, cevada e centeio 
devem constar também, a informação: Contém glúten. 
 

A declaração do prazo de validade não é exigida para: 
 
 * Frutas e hortaliças frescas; 
 * Vinagre; 
 * Açúcar; 
 * Sal. 
 
Os produtos de origem animal devem ter o carimbo dos Serviços de Inspeção 
obrigatórios, podendo ser federal (SIF), estadual (SIE) ou municipal (SIM). Os 
materiais para embalagem devem ser atóxicos não representando uma ameaça à 
segurança e adequação do alimento, sob as condições específicas de armazenamento e 
uso, conforme os regulamentos técnicos específicos, com o objetivo de preservar os 
Padrões de Identificação e qualidade do produto. 
 
Órgãos responsáveis pela legislação de alimentos: 
 ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
 MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) 

INMETRO (Instituto de Metrologia·). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ANEXO 3 
 

LISTA DE ENDEREÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

 

ESCOLAS MUNICIPAIS ENDEREÇO 
E. E. Infantil Laura Vicunha Rua B – 04, setor B, Centro 

E. E. Infantil Irmã Dulce Av. Bom Pastor, s/n, Cidade alta 

E. E. Infantil Anjo Da Guarda 
Av. Minas Gerais, s/ n, ao lado da E.E. 

Rui Barbosa 

E. E. Infantil Menino Jesus 
Rua Orlândia nº 201, próximo a E. E. 
Ludovico da Riva. Bairro Vila Nova 

E. E. Infantil Paulo Pires Pereira Av. São Gabriel s/ n Bairro III, Boa Nova 

E. E. Infantil Maria Domingas Mazzarello 
Rua H-9, s/ n, casa Pinardi, Setor 

industrial 

E. E. Infantil Semente do Saber 
Rua Pitágoras n 11, A, Q-D 34, Lote 3, 

Jardim Universitário 

E. E. Infantil Trenzinho Mágico 
Rua Visconde Rio Branco, Pátio da 

Igreja, Bairro Cidade Bela 

E. E. Infantil Princípio da Sabedoria Rodovia – MT, 308, km 145/144 

E. M. Sonia Maria Faleiro 
Rua Matarazzo, n 24, próximo ao 

comercial Boa Esperança – Bairro Boa 
Esperança 

E. M. Jardim das Flores 
Rua Jasmim, s/ n, próximo ao bar do 

polaco. Jardim das Flores 

E. M. Vicente Francisco da Silva 
Av. Teles Pires, s/ número, Próximo a 

secretaria de Obras, José operário 

E. M. Nilo Procópio Peçanha 
Av. Brasil, s/n próximo a lanchonete 

Brasil, Jardim Primavera 
E. M. Geny Silvério Dalarincy Rua das Videiras n 105, Jardim Panorama 
E. M. Castelo Branco Comunidade Santa Rita, Zona Rural 
E. M. Aluísio de Azevedo Comunidade Rio Verde, Zona Rural 
E. M. Paulo Cézar Leinig Ramal do Mogno, Zona Rural 

E. M. Prof. Benjamim Pádoa Av. Ariosto da Riva Neto, n 3575, Centro 



 

 

 

ANEXO 4 

TERMO DE REFERÊNCIA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. A Secretaria Municipal de Educação necessita adquirir Gêneros Alimentícios oriundos da 

Agricultura Familiar para serem destinados à Alimentação Escolar. 

2. OBJETIVO/JUSTIFICATIVA 

2.1. Aquisição de Gêneros Alimentícios oriundos da Agricultura Familiar destinados à 

Alimentação Escolar das Creches e Escolas Municipais (PNAC/PNAP, PNAE/Fundamental e 

PNAE/Mais Educação), para o período de 6 (seis) meses, Maio à Outubro de 2015. 

3. PRODUTOS E/OU SERVIÇOS 

3.1. ABACAXÍ PEROLA  

 

  PNAE/CRECHE 
PNAE/PRE 

ESCOLA 
PNAE/ 

FUNDAMENTAL 
PNAE/MAIS 
EDUCAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade (unid) 800 800 800 800 3200 

Valor referência R$ 6,55 

Valor Total R$ 5.240,00 R$ 5.240,00 R$ 5.240,00 R$ 5.240,00 R$ 20.960,00 

 

Especificação Técnica: alongado, folhas com espinhos, sabor adocicado, cor verde, mesmo 

quando maduro. Somente será aceito o fruto com a coroa. Fruto sadio, suficientemente 

desenvolvido, apresentar uniformidade quanto ao tamanho, cor, sabor e aroma, 

característicos da variedade, assim como manter sua forma e aparência.  Apresentar o 

grau de desenvolvimento ideal para consumo humano. Estar isento de lesões provocadas 

mecanicamente e por insetos ou doenças fitopatológicas. Não conterem terra ou corpos 

estranhos aderentes à casca. Não apresentar umidade externa anormal, odor e sabor 

estranho. Deverá estar isento de sujidade, parasitas e larvas. 

 

3.2. ABÓBORA CABOTIÃ 

 

  PNAE/CRECHE 
PNAE/PRE 

ESCOLA 
PNAE/ 

FUNDAMENTAL 
PNAE/MAIS 
EDUCAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade (kg) 500 400 200 450 1550 

Valor referência R$ 2,62 

Valor Total R$ 1.310,00 R$ 1.048,00 R$ 524,00 R$ 1.179,00 R$ 4.061,00 



 

 

 

Especificação Técnica: Fruto sadio, suficientemente desenvolvido, apresentar 

uniformidade quanto ao tamanho, cor, sabor e aroma, característicos da variedade, assim 

como manter sua forma e aparência.  Apresentar o grau de desenvolvimento ideal para 

consumo humano. Estar isento de lesões provocadas mecanicamente e por insetos ou 

doenças fitopatológicas. Não conterem terra ou corpos estranhos aderentes à casca. Não 

apresentar umidade externa anormal, odor e sabor estranho. Deverá estar isento de 

sujidade, parasitas e larvas.  

 

3.3. ABOBRINHA VERDE ORGÂNICA 

 

  PNAE/CRECHE 
PNAE/PRE 

ESCOLA 
PNAE/ 

FUNDAMENTAL 
PNAE/MAIS 
EDUCAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade (kg) 400 400 250 450 1500 

Valor referência R$ 3,00 

Valor Total R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 750,00 R$ 1.350,00 R$ 4.500,00 

 

Especificação Técnica: peso médio 470g. Fruto sadio, suficientemente desenvolvido, 

apresentar uniformidade quanto ao tamanho, cor, sabor e aroma, característicos da 

variedade, assim como manter sua forma e aparência.  Apresentar o grau de 

desenvolvimento ideal para consumo humano. Estar isento de lesões provocadas 

mecanicamente e por insetos ou doenças fitopatológicas. Não conterem terra ou corpos 

estranhos aderentes à casca. Não apresentar umidade externa anormal, odor e sabor 

estranho. Deverá estar isento de sujidade, parasitas e larvas.   

 

3.4. ALFACE ORGÂNICA 

 

  PNAE/CRECHE 
PNAE/PRE 

ESCOLA 
PNAE/ 

FUNDAMENTAL 
PNAE/MAIS 
EDUCAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade (pés) 600 600 400 600 2200 

Valor referência R$ 2,76 

Valor Total R$ 1.656,00 R$ 1.656,00 R$ 1.104,00 R$ 1.656,00 R$ 6.072,00 

 

Especificação Técnica: Parte verde das hortaliças, de elevada qualidade, sem defeitos, com 

folhas verdes, sem traços de descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem 

desenvolvidas. Devem apresentar uniformidade no tamanho, aroma e cor, típicos da 



 

 

variedade. Nada que altere a sua conformação e aparência típica. As verduras devem ser 

frescas, abrigadas dos raios solares, estarem livres de insetos e enfermidades assim como 

de danos por eles provocados; estarem livres de folhas externas sujas e de terra aderente; 

estarem isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Não apresentar 

parasitas e larvas. Livre de resíduos de fertilizantes.  

 

3.5. BEBIDA LÁCTEA 

 

  PNAE/CRECHE 
PNAE/PRE 

ESCOLA 
PNAE/ 

FUNDAMENTAL 
PNAE/MAIS 
EDUCAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade (litro) 2000 2000 1500 1000 6500 

Valor referência R$ 2,55 

Valor Total R$ 5.100,00 R$ 5.100,00 R$ 3.825,00 R$ 2.550,00 R$ 16.575,00 

 

Especificação Técnica: Bebida Láctea fermentada nos sabores de morango e coco, 

embalagem asséptica de 1 litro. Com selo de Inspeção Municipal, Estadual ou Federal. 

Embalagem com data de fabricação e prazo de validade do produto. 

 

3.6. COUVE MANTEIGA ORGÂNICO 

 

  PNAE/CRECHE 
PNAE/PRE 

ESCOLA 
PNAE/ 

FUNDAMENTAL 
PNAE/MAIS 
EDUCAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade 
(maço) 400 500 300 500 1700 

Valor referência R$ 2,76 

Valor Total R$ 1.104,00 R$ 1.380,00 R$ 828,00 R$ 1.380,00 R$ 4.692,00 

 

Especificação Técnica: Parte verde das hortaliças, de elevada qualidade, sem defeitos, 

com folhas verdes, hidratadas, sem traços de descoloração, turgescentes, intactas, firmes 

e bem desenvolvidas. Deve apresentar aroma, coloração e tamanho uniformes e típicos da 

variedade. Não são permitidos defeitos nas verduras que lhe alterem a sua conformação e 

aparência. As verduras próprias para o consumo devem ser procedentes de vegetais 

genuínos e sãos, serem frescas, abrigadas dos raios solares, estarem livres de insetos e 

enfermidades assim como seus danos, estarem isentas de umidade externa anormal, odor 

e sabor estranhos. Totalmente livres de sujidades e parasitas. 
 
 
 



 

 

3.7. CHEIRO VERDE ORGÂNICO 

 

  PNAE/CRECHE 
PNAE/PRE 

ESCOLA 
PNAE/ 

FUNDAMENTAL 
PNAE/MAIS 
EDUCAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade 
(maço) 400 400 300 400 1500 

Valor referência R$ 2,67 

Valor Total R$ 1.068,00 R$ 1.068,00 R$ 801,00 R$ 1.068,00 R$ 4.005,00 

 

Especificação Técnica: Parte verde das hortaliças, de elevada qualidade, sem defeitos, 

com folhas verdes, sem traços de descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem 

desenvolvidas. Devem apresentar coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade. 

Verduras próprias para o consumo devendo ser procedentes de plantas sadias, serem 

frescas, abrigadas dos raios solares, apresentarem grau de desenvolvimento ideal quanto 

ao tamanho, aroma, cor e sabor que são próprias da variedade; estarem livres de insetos e 

doenças, assim como de seus danos.  Isentas de terra aderente, umidade anormal, odores 

e sabores estranhos.  

 

3.8. ARROZ AGULHINHA 

 

  PNAE/CRECHE 
PNAE/PRE 

ESCOLA 
PNAE/ 

FUNDAMENTAL 
PNAE/MAIS 
EDUCAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade (5 kg) 300 500 400 700 1900 

Valor referência R$ 11,56 

Valor Total R$ 3.468,00 R$ 5.780,00 R$ 4.624,00 R$ 8.092,00 R$ 21.964,00 

 

Especificação Técnica: Arroz agulhinha, tipo 1, classe longo fino, em pacotes de 5 Kg. 

Devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos e livres de 

umidade. 

 

3.9. BANANA NANICA 

 

  PNAE/CRECHE 
PNAE/PRE 

ESCOLA 
PNAE/ 

FUNDAMENTAL 
PNAE/MAIS 
EDUCAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade (kg) 950 1000 1000 700 3650 

Valor referência R$ 3,05 



 

 

Valor Total R$ 2.897,50 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 R$ 2.135,00 R$ 11.132,50 

 

Especificação Técnica: Peso médio: 160 g. Oriunda de plantas sadias, destinado ao 

consumo “in natura”, devendo se apresentar fresca, ter atingido o grau máximo de 

tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade, apresentando grau de maturação tal 

que lhe permita suportar a manipulação, o transporte, conservando-se em condições 

adequadas para o consumo mediato e imediato. Não apresentarem lesões de origem 

mecânica ou provocadas por insetos afetando a sua aparência, não conter substância 

terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca, estarem isentos de 

umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos, estarem livres de resíduos de 

fertilizantes. Tamanho médio e uniforme.  

 

3.10. BANANA DA TERRA 

 

  PNAE/CRECHE 
PNAE/PRE 

ESCOLA 
PNAE/ 

FUNDAMENTAL 
PNAE/MAIS 
EDUCAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade (kg) 150 150 0 0 300 

Valor referência R$ 5,25 

Valor Total R$ 787,50 R$ 787,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.575,00 

 

Especificação Técnica: Peso médio: 200 g. Devendo se apresentar fresca, ter atingido o 

grau máximo de tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade, apresentado grau de 

maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte, conservando-se em 

condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não apresentarem lesões de 

origem mecânica ou provocadas por insetos afetando a sua aparência, não conter 

substância terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca, 

estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos, estarem livres de 

resíduos de fertilizantes. Tamanho médio e uniforme.  

 

3.11. BATATA DOCE 

 

  PNAE/CRECHE 
PNAE/PRE 

ESCOLA 
PNAE/ 

FUNDAMENTAL 
PNAE/MAIS 
EDUCAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade (kg) 200 200 200 0 600 

Valor referência R$ 5,45 

Valor Total R$ 1.090,00 R$ 1.090,00 R$ 1.090,00 R$ 0,00 R$ 3.270,00 

 



 

 

Especificação Técnica: Tubérculo de elevada qualidade, selecionados e sem defeitos, 

suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade com 

uniformidade no tamanho e cor. Não são permitidas rachaduras, perfurações, cortes e 

lesões mecânicas ou provocadas por insetos ou doenças.   Deve estar livre de sujidades, 

terra ou resíduo de fertilizante aderente à casca. Ausência de odor e sabor estranho, assim 

como parasitas e larvas.    

 

3.12. LARANJA 

 

  PNAE/CRECHE 
PNAE/PRE 

ESCOLA 
PNAE/ 

FUNDAMENTAL 
PNAE/MAIS 
EDUCAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade (kg) 600 700 700 600 2600 

Valor referência R$ 1,95 

Valor Total R$ 1.170,00 R$ 1.365,00 R$ 1.365,00 R$ 1.170,00 R$ 5.070,00 

 

Especificação Técnica: Peso médio 200 g. Procedente de planta sadia, destinado ao 

consumo “in natura”, devendo se apresentar fresca, ter atingido o grau ideal no tamanho, 

aroma, cor e sabor próprios da variedade. Grau de maturação tal que lhe permita suportar 

a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo 

imediato. Não estarem danificadas por quaisquer lesões de origem mecânica ou por 

insetos que afetem suas características, não conter substância terrosa, sujidades, 

produtos químicos ou corpos estranhos aderentes, sem aroma e sabor estranhos. 

Tamanho médio e uniforme.  

 

3.13. LEITE INTEGRAL 

 

  PNAE/CRECHE 
PNAE/PRE 

ESCOLA 
PNAE/ 

FUNDAMENTAL 
PNAE/MAIS 
EDUCAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade (litro) 8000 8000 4000 1500 21500 

Valor referência R$ 2,02 

Valor Total R$ 16.160,00 R$ 16.160,00 R$ 8.080,00 R$ 3.030,00 R$ 43.430,00 

 

Especificação Técnica: Leite integral pasteurizado, embalagem asséptica de 1 litro. Com 

selo de Inspeção Municipal, Estadual ou Federal. Embalagem com data de fabricação e 

prazo de validade do produto. 

 

 



 

 

3.14. LIMÃO 

 

  PNAE/CRECHE 
PNAE/PRE 

ESCOLA 
PNAE/ 

FUNDAMENTAL 
PNAE/MAIS 
EDUCAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade (kg) 80 120 100 100 400 

Valor referência R$ 3,55 

Valor Total R$ 284,00 R$ 426,00 R$ 355,00 R$ 355,00 R$ 1.420,00 

 

Especificação Técnica: Procedente de planta sadia, destinado ao consumo “in natura”, 

devendo se apresentar fresca, ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor 

próprios da variedade, apresentar grau de maturação tal que lhe permita suportar a 

manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo 

mediato e imediato. Não estarem danificadas por quaisquer lesões de origem mecânica ou 

provocadas por insetos, não conter substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou 

corpos estranhos aderentes a casca, isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor 

estranhos, Tamanho médio e uniforme.  

 

3.15. MAMÃO PAPAIA 

 

  PNAE/CRECHE 
PNAE/PRE 

ESCOLA 
PNAE/ 

FUNDAMENTAL 
PNAE/MAIS 
EDUCAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade (kg) 800 800 800 600 3000 

Valor referência R$ 3,65 

Valor Total R$ 2.920,00 R$ 2.920,00 R$ 2.920,00 R$ 2.190,00 R$ 10.950,00 

 

Especificação Técnica: Procedente de planta sadia, destinado ao consumo “in natura”, 

devendo se apresentar fresca, ter atingido o grau ideal de tamanho, aroma, cor e sabor 

próprios das variedades, apresentar grau de maturação tal que lhe permita suportar a 

manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo 

mediato e imediato. Não estarem danificadas por quaisquer lesões de origem mecânica, 

por insetos e doenças que afetem suas características, não conter substância terrosa, 

sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca.  Sem 

umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e uniforme.  

 

 

3.16. MANDIOCA ORGÂNICA 

 



 

 

  PNAE/CRECHE 
PNAE/PRE 

ESCOLA 
PNAE/ 

FUNDAMENTAL 
PNAE/MAIS 
EDUCAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade (kg) 500 600 500 900 2500 

Valor referência R$ 2,30 

Valor Total R$ 1.150,00 R$ 1.380,00 R$ 1.150,00 R$ 2.070,00 R$ 5.750,00 

 

Especificação Técnica: Mandioca com casca. Devendo se apresentar fresca, ter atingido o 

grau ideal de tamanho, aroma, cor e sabor próprios das variedades, apresentar grau de 

maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 

condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não estarem danificadas por 

quaisquer lesões de origem mecânica, por insetos e doenças que afetem suas 

características, não conter substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos 

estranhos aderentes à superfície da casca.  Sem umidade externa anormal, aroma e sabor 

estranhos. Tamanho médio e uniforme.  

 

3.17. MELANCIA 

 

  PNAE/CRECHE 
PNAE/PRE 

ESCOLA 
PNAE/ 

FUNDAMENTAL 
PNAE/MAIS 
EDUCAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade (kg) 1700 1800 1800 1700 7000 

Valor referência R$ 1,45 

Valor Total R$ 2.465,00 R$ 2.610,00 R$ 2.610,00 R$ 2.465,00 R$ 10.150,00 

 

Especificação Técnica: peso médio 8 kg redonda/comprida, fruto sadio, destinado ao 

consumo “in natura”, devendo se apresentar fresca, ter atingido o grau ideal no tamanho, 

aroma, cor e sabor próprios da  variedade, apresentando grau de maturação tal que lhe 

permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas 

para o consumo mediato e imediato. Não estarem danificadas por quaisquer lesões de 

origem mecânica ou provocadas por insetos ou doenças, não conter substância terrosa, 

sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes à casca, estarem isentos de 

umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e uniforme.  

 

 

3.18. OVOS DE GALINHA 

 



 

 

  PNAE/CRECHE 
PNAE/PRE 

ESCOLA 
PNAE/ 

FUNDAMENTAL 
PNAE/MAIS 
EDUCAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade (dúzia) 450 400 350 300 1500 

Valor referência R$ 4,02 

Valor Total R$ 1.809,00 R$ 1.608,00 R$ 1.407,00 R$ 1.206,00 R$ 6.030,00 

 

Especificação Técnica: Manipulado em condições higiênicas e provenientes de animais 

sadios. Isento de sujidades, trincos e quebraduras na casca. De produção recente e 

embalada em cartelas de 12 unidades com tampa, com selo de Inspeção Municipal, 

Estadual ou Federal.  

 

3.19. QUEIJO MUSSARELA 

 

  PNAE/CRECHE 
PNAE/PRE 

ESCOLA 
PNAE/ 

FUNDAMENTAL 
PNAE/MAIS 
EDUCAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade (kg) 300 250 250 200 1000 

Valor referência R$ 21,31 

Valor Total R$ 6.393,00 R$ 5.327,50 R$ 5.327,50 R$ 4.262,00 R$ 21.310,00 

 

Especificação Técnica: Queijo tipo mussarela com registro no SIF, SISE/MT ou SIM, produto 

elaborado unicamente com leite de vaca, com aspecto de massa semi-dura, cor branco 

creme homogênea, cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado e resfriado. Peça com 

peso aproximado de 4 Kg. 

 

3.20. QUIABO ORGÂNICO 

 

  PNAE/CRECHE 
PNAE/PRE 

ESCOLA 
PNAE/ 

FUNDAMENTAL 
PNAE/MAIS 
EDUCAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade (kg) 300 350 150 400 1200 

Valor referência R$ 5,50 

Valor Total R$ 1.650,00 R$ 1.925,00 R$ 825,00 R$ 2.200,00 R$ 6.600,00 

 

Especificação Técnica: Serão aceitos os produtos tenros, bem cheios e firmes. Ponta que se 

quebra com facilidade e de cor verde-clara. 

 

3.21. POLPA DE FRUAS DIVERSOS SABORES  



 

 

 

  PNAE/CRECHE 
PNAE/PRE 

ESCOLA 
PNAE/ 

FUNDAMENTAL 
PNAE/MAIS 
EDUCAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade (kg) 300 200 300 200 1000 

Valor referência R$ 12,00 

Valor Total R$ 3.600,00 R$ 2.400,00 R$ 3.600,00 R$ 2.400,00 R$ 12.000,00 

 

Especificação Técnica: Polpa de Frutas, sabores variados, embalagem de 1 kg. O produto 

teve ser preparado com frutas sãs, maduras, limpas e isentas de parasitos e de detritos 

animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, 

nem substâncias estranhas à sua composição normal. Polpa de fruta envasada, não 

devendo apresentar sinais de alterações das embalagens (estufamentos, alterações, 

vazamentos, corrosões internas) bem como quaisquer modificações de natureza física, 

química ou organoléptica do produto. O produto deverá ser devidamente registrado no 

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) e pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANSIVA). No rótulo da embalagem do produto deverá constar a 

denominação “polpa”, seguida do nome da fruta usada, além dos dados do fabricante, 

assim como as datas de produção e de validade. A polpa deverá ser mantida congelada até 

o momento do consumo, a temperatura recomendada para armazenamento, em câmaras 

frigoríficas, varia de -18°C a -22°C. É importante que não se quebre a cadeia de frio 

durante todo o tempo de distribuição e venda da polpa de fruta, até seu consumo, para 

garantir a manutenção da qualidade do produto. 

 

4. VALOR DE REFERÊNCIA 

 

4.1. Valor de Referência Global de no máximo: R$  

VALOR 

PNAE/CRECHE R$ 62.522,00 

PNAE/PRE ESCOLA R$ 63.521,00 

PNAE/FUNDAMENTAL R$ 49.475,50 

PNAE/MAIS EDUCAÇÃO R$ 45.998,00 

TOTAL R$ 221.516,50 
 
 



 

 

5. PRAZO 

5.1. Todos os produtos (perecíveis ou não) serão entregues conforme solicitado e a critério das 

Escolas, das Creches ou do Departamento de Nutrição, que poderá ser semanalmente, 

quinzenalmente ou mensalmente, entre os meses de Maio à Outubro de 2015; 

5.2. As entregas deverão ser efetuadas no prazo máximo de 01 (um) dia após o repasse da 

REQUISIÇÃO (Nota de Autorização de Despesa) expedida pela Prefeitura a pedido da 

Secretaria de Educação, através do Departamento de Alimentação Escolar. 

6. METODOLOGIA 

6.1. MENOR POR ITEM. 

7. QUALIFICAÇÕES DOS PROPONENTES 

7.1. Os proponentes concorrentes devem apresentar Alvará Sanitário, emitido pelo órgão 

competente, que comprove que a empresa foi vistoriada pelo serviço de Vigilância 

Sanitária. O documento deverá demonstrar que a empresa está apta para o seu 

funcionamento regular. 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. Entregar os gêneros alimentícios nas Escolas e Creches Municipais, exceto nas Escolas 

Rurais (E. Mun. Paulo Cézar Leinig, E. Mun. Aluízio de Azevedo e E. Mun. Castelo Branco). 

Estas escolas o Diretor irá combinar um lugar com a contratada para realizar a entrega; 

8.2. Realizar entrega durante os seguintes horários: das 07h00min às 10h00min e das 

13h00min às 16h00min. Qualquer outro horário pode ser determinado desde que ambas 

às partes (contratada e Escolas/Creches), estiverem de comum acordo; 

8.3. Não terceirizar a entrega, utilizando-se do transporte escolar ou qualquer outra transporte 

que não esteja apto para esta finalidade; 

8.4. Realizar trocas de produto caso a data de validade estiver vencida ou o produto apresentar 

qualquer problema no que se refere às características organolépticas ou não atenderem as 

especificações técnicas deste termo; 

8.5. Realizar a entrega dos gêneros alimentícios em carro próprio para a finalidade, e no caso 

de produtos perecíveis, utilizar-se de carro com refrigeração para que não haja 

deterioração do produto; 

8.6. Receber mensalmente do Departamento de Alimentação Escolar a Nota de Autorização de 

Despesa-REQUISIÇÃO; 

8.7. Obedecer rigorosamente o cronograma de entrega das Escolas e das Creches, onde 

constam as quantidades e a data de entrega dos produtos; 

8.8. Entregar os produtos somente às pessoas autorizadas pelo recebimento; 

8.9. Conferir o produto, no ato da entrega, juntamente com a responsável pelo recebimento e 

solicitar que a responsável assine, de forma legível e por extenso em documento impresso 

pela contratada, o produto recebido; 



 

 

8.10. Entregar no ato da entrega à pessoa responsável, os documentos que comprovem o 

recebimento dos produtos pelas Escolas e Creches. 

9. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

9.1. Entregar à contratada mensalmente a Nota de Autorização de Despesa-REQUISIÇÕES; 

9.2. A fiscalização, a execução e a observação de prazos contratuais serão realizadas pela 

Secretaria Municipal de Educação, através do Departamento de Alimentação Escolar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO 5 

 
MODELO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA 

 
  
CONTRATO N.º xxxxx/2015 
  

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÃO DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

(MODELO) 
  
A (nome da entidade executora -), pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua _____________, 
N.º_____, inscrita no CNPJ sob n.º _________________________, representada neste ato pelo (a) o (a) 
Sr. (a) _____________________, doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado (nome do 
grupo formal ou informal), com sede à Av. _____________, n.º____, em (município), inscrita no CNPJ 
sob n.º ________________________, (para grupo formal), doravante denominado (a) CONTRATADO 
(A), fundamentados nas disposições Lei n° 11.947/2009, e tendo em vista o que consta na Chamada 
Pública nº _______, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: 
 
É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, 
verba FNDE/PNAE_____ semestre de 2015, descritos nos itens enumerados na Cláusula Terceira, todos 
de acordo com a chamada pública nº _______, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, 
independentemente de anexação ou transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA:  
 
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao 
CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar parte integrante deste Instrumento. 
  
CLÁUSULA TERCEIRA:  
 
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, neste ato denominados CONTRATADOS, será de até R$ 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, sendo o prazo do fornecimento até o término 
da quantidade adquirida ou até ____, _______________ de 2015.  
 



 

 

a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a chamada 
pública n.º _________.  
 
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:  
 
1. Nome do 
Agricultor 

2. CPF 3. DAP 4. Produto 5. Unidade 
6. Quantidade/ 

Unidade 
7. Preço 
Proposto 

8. Valor 
Total 

        
        
        
        

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA:  
 
No valor mencionado na cláusula quarta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e 
materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e 
quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.  
 
CLÁUSULA OITAVA:  
 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:  
 
..................................................................................................... 
 
CLÁUSULA NONA:  
 
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea “b”, e após a 
tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às 
entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver 
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA:  
 
O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do 
CONTRATADO FORNACEDOR, deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor 
da parcela vencida. Ressalvados os casos quando não efetivados os repasses mensais de recursos do 
FNDE em tempo hábil.  
 
CLÁUSULA ONZE:  
 
Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n° 
11.947/2009 e demais legislações relacionadas.  
 
CLÁUSULA DOZE:  
 



 

 

O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos, cópias das Notas 
Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios 
da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.  
 
CLÁUSULA TREZE:  
 
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos das Notas Fiscais de 
Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, bem como o 
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e 
documentos anexos, estando à disposição para comprovação.  
 
CLÁUSULA QUATORZE:  
 
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados 
ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não 
excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.  
 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA 
FLORESTA - MT e Cultura, da Entidade Executora, da Escola onde o produto será entregue, 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 _________/2015, pela Resolução e pela Lei 
n° 11.947/2009 e o dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, 
onde o contrato for omisso.  
 
CLÁUSULA DEZENOVE:  
 
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardada 
as suas condições essenciais.  



 

 

 
CLÁUSULA VINTE:  
 
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que 
somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento, por fax, transmitido pelas partes.  
 
CLÁUSULA VINTE E UM:  
 
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante 
Cláusula Vinte, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação 
judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:  
 
a. por acordo entre as partes;  
 
b. pela inobservância de qualquer de suas condições;  
 
c. quaisquer dos motivos previstos em lei.  
 
CLÁUSULA VINTE E DOIS:  
 
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até ______de 
__________de _________.  
 
CLÁUSULA VINTE E TRÊS:  
 
É competente o Foro da Comarca de Alta Floresta - 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.  
 
____________________(município), ____de________ de ________.  
 
 
______________________________________________  
PREFEITO MUNICIPAL.  
 
______________________________________________  
CONTRATADA  
 
______________________________________  
(agricultores no caso de grupo informal)  
 
TESTEMUNHAS:  
1. ________________________________________  
2. ________________________________________  


