EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 013/2017 – PMP PALMAS - PR

Chamada Pública n.º 013/2017, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei n.º
11.947/2009 e Resolução FNDE n.º 26/2013 e n° 04/2015.
A Prefeitura Municipal de Palmas, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida
Clevelândia, nº 521, centro, inscrita no CNPJ sob n.76.161.181/0001-08, representada neste
ato pelo Prefeito Municipal, o Senhor KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU, no uso de suas
prerrogativas legais e considerando o disposto no art.14, da Lei nº 11.947/2009 e na Resolução
FNDE nº 26/2013 E 04/2015, através do Departamento Municipal de Educação, vem realizar
Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de
Alimentação Escolar/PNAE, durante o período de 12(doze) meses. Os interessados (Grupos
Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a documentação para
habilitação e Projeto de Venda no período de 28/08/2017 a 28/09/2017, até às 17h30min horas,
na sede da Prefeitura Municipal de Palmas, localizada á Avenida Clevelandia, n° 521, centro.
EDITAL DE REGULAMENTO: Todas as informações sobre a inscrição, documentos,
cadastramentos e requisitos para a realização do credenciamento estão disponíveis no
endereço eletrônico: www.pmp.pr.gov.br, nos link lateral direito, ícone LICITAÇÕES, Edital de
Credenciamento n° 013/2017.

Palmas, 07/08/2017.

Kosmos Panayotis Nicolaou
Prefeito Municipal
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 013/2017
Chamada Pública n.º 13/2017, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei n.º
11.947/2009 e Resolução FNDE n.º 26/2013 e n° 04/2015.
A Prefeitura Municipal de Palmas, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida
Clevelândia, nº 521, centro, inscrita no CNPJ sob n.76.161.181/0001-08, representada neste
ato pelo Prefeito Municipal, o Senhor KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU, no uso de suas
prerrogativas legais e considerando o disposto no art.14, da Lei nº 11.947/2009 e na Resolução
FNDE nº 26/2013 E 04/2015, através do Departamento Municipal de Educação, vem realizar
Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de
Alimentação Escolar/PNAE, durante o período de 12(doze) meses. Os interessados (Grupos
Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a documentação para
habilitação e Projeto de Venda no período de 28/08/2017 a 28/09/2017, até às 17:30 horas, na
sede da Prefeitura Municipal de Palmas, localizada á Avenida Clevelandia, n° 521, centro.
1. DO OBJETO
O objeto da presente Chamada Pública é a Aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios
abaixo:
N°
Produto
Unidade
Quantidade
*Preço de Aquisição
(R$)
Unitário
Valor Total
01
Abóbora/Moranga/Kabotiá
(48407)
KG
1000
2,08
2.080,00
02
Abobrinha Verde (10275)
KG
1000
3,66
3.660,00
03
Acelga (28804)
KG
300
3,50
1.050,00
04
Aipim/Mandioca descascada
(50434)
KG
1000
4,58
4.580,00
05
Alface Crespa (52627)
KG
2000
5,62
11.240,00
06
Amora Preta (61908)
KG
300
9,00
2.700,00
07
Batata Doce (10335)
KG
1000
2,15
2.150,00
08
Beterraba (10280)
KG
1000
3,21
3.210,00
09
Bolacha Doce de Trigo –
Caseira (12802)
KG
3000
12,97
38.910,00
10
Carne Bovina Dianteiro
(10408)
KG
1000
11,88
11.880,00
11
Carne Bovina Traseiro
(10407)
KG
1000
18,18
18.180,00
12
Cebola (13014)
KG
1000
1,89
1.890,00
13
Cebolinha Verde (52234)
KG
1000
10,85
10.850,00
14
Cenoura (10287)
KG
1000
2,29
2.290,00
15
Chuchu (10289)
KG
1000
2,67
2.670,00
16
Couve Manteiga (52235)
KG
1000
6,52
6.520,00
17
Cuca Simples (12979)
KG
500
11,60
5.800,00
18
Doce de Abóbora (48408)
KG
200
11,10
2.200,00
19
Doce de Leite (12808)
KG
200
11,97
2.394,00
20
Feijão Preto T1 e T2
Empacotado (50435)
KG
500
6,10
3.050,00
21
Geléia de Amora (61916)
KG
200
28,62
5.724,00
22
Maçã Fugi ou Gala (32980)
KG
20000
3,61
72.200,00
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23
24
25
26
27

Macarrão Caseiro (12829)
Pão Caseiro (12829)
Pepino (10317)
Repolho (28752)
Salsa (52237)

KG
KG
KG
KG
KG

1500
3500
1000
2500
1000

10,44
15.660,00
5,97
20.895,00
4,65
4.650,00
2,07
5.175,00
10,00
10.000,00
TOTAL
271.608,00
*Preço de aquisição é o preço a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar. (Resolução
FNDE 26/2013 e 04/2015, Art. 29, § 3°).
2. FONTE DE RECURSO
Recursos provenientes das dotações 2.023.3390.30 - 1122 - 202/2017
ESCOLAR 2.018.3390.30 – 1000 e 2.023.3390.30 - 1126 - 203/2017
ESCOLAR

-

MERENDA
MERENDA

3. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR
Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua produção agrícola na
forma de Fornecedores Individuais, Grupos Informais e Grupos Formais, de acordo com o Art.
27 da Resolução FNDE nº 26/2013 e 04/2015.
3.1. ENVELOPE Nº 001 - HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL (não organizado
em grupo).
O Fornecedor Individual deverá apresentar no envelope nº 01 os documentos abaixo
relacionados, sob pena de inabilitação:
I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
II - o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;
III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor
Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor participante;
IV - Cópia da Licença de Inspeção Sanitária vigente, concedida pela Vigilância Sanitária, para
alimentos de origem animal, quando couber;
V - Cópia do registro no órgão competente para produtos de origem animal, quando couber.
VI - Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal do Agricultor Familiar Participante; e
VII - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção
própria, relacionada no projeto de venda.
3.2. ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL
O Grupo Informal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados,
sob pena de inabilitação:
I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
II - o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;
III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor
Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura de todos os agricultores participantes;
IV - Cópia da Licença de Inspeção Sanitária vigente, concedida pela Vigilância Sanitária, para
alimentos de origem animal, quando couber;
V - Cópia do registro no órgão competente para produtos de origem animal, quando couber.
VI - Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal do Agricultor Familiar Participante; e
VII - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos
agricultores familiares relacionados no projeto de venda.
3.3. ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL
O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados,
sob pena de inabilitação:
I - a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
II - o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias;
III - a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
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IV - as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão
competente;
V - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar;
VI - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos
associados/cooperados;
VII - a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento
do limite individual de venda de seus cooperados/associados.
VIII - Cópia da Licença de Inspeção Sanitária vigente, concedida pela Vigilância Sanitária, para
alimentos de origem animal, quando couber;
V - Cópia do registro no órgão competente para produtos de origem animal, quando couber.
VI - Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal do Agricultor Familiar Participante; e
4. ENVELOPE Nº 02 - PROJETO DE VENDA
4.1. No Envelope nº 02 os Fornecedores Individuais, Grupos Informais ou Grupos Formais
deverão apresentar o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar
conforme Anexo (modelo da Resolução FNDE n.º 04/2015).
4.2. A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão pública e
registrada em ata após o término do prazo de apresentação dos projetos. O resultado da
seleção será publicado em até 05 dias úteis após o prazo da publicação da relação dos
proponentes e no prazo de 05 dias o(s) selecionado(s) será(ão) convocado( s) para assinatura
do(s) contrato(s).
4.3. O(s) projeto(s) de venda a ser(em) contratado(s) será(ão) selecionado(s) conforme critérios
estabelecidos pelo art. 25 da Resolução.
4.4. Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar o
nome, o CPF e nº da DAP Física de cada agricultor familiar fornecedor quando se tratar de
Fornecedor Individual ou Grupo Informal, e o CNPJ E DAP jurídica da organização produtiva
quando se tratar de Grupo Formal.
4.5. Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos constatada na abertura
dos envelopes poderá ser concedido abertura de prazo para sua regularização de até 2(dois)
dias úteis, conforme análise da Comissão Julgadora.
5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS
5.1. Para seleção, os projetos de venda habilitadas serão divididos em: grupo de projetos de
fornecedores locais, grupo de projetos do território rural, grupo de projetos do estado, e grupo
de propostas do País.
5.2. Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:
I - o grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre os demais grupos.
II - o grupo de projetos de fornecedores do território rural terá prioridade sobre o do estado e do
País.
III - o grupo de projetos do estado terá prioridade sobre o do País.
5.3. Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:
I - os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as
comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre estes;
II - os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos,
segundo a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003;
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III - os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de Declaração de Aptidão ao
PRONAF - DAP Jurídica) sobre os Grupos Informais (agricultores familiares, detentores de
Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Física, organizados em grupos) e estes sobre os
Fornecedores Individuais (detentores de DAP Física);
Caso a EEx. não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo de
projetos de fornecedores locais, estas deverão ser complementadas com os projetos dos
demais grupos, em acordo com os critérios de seleção e priorização citados nos itens 5.1 e 5.2.
5.4. No caso de empate entre grupos formais, terão prioridade organizações com maior
porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro
de sócios, conforme DAP Jurídica.
5.5. Em caso de persistir o empate, será realizado sorteio ou, em havendo consenso entre as
partes, poderá optar-se pela divisão no fornecimento dos produtos a serem adquiridos entre as
organizações finalistas.
6. PAGAMENTO
6.1. O pagamento do valor devido para o fornecimento do objeto deste edital, será realizado
por ordem bancária em conta corrente da CONTRATADA, no prazo de no máximo 30(trinta)
dias contados após recebimento definitivo e atesto da nota fiscal.
6.2. Após receber a documentação prevista no item 7.8 e 7.9 deste edital, e após tramitação do
processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às
entregas do mês anterior.
6.3. O processo de pagamento será iniciado no Departamento de Licitações e Compras, com a
fatura/nota fiscal apresentada pela CONTRATADA, com o atesto do Fiscal do Contrato, bem
como os documentos de comprovação da regularidade fiscal junto as Fazendas Federal e
Seguridade Social, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista.
6.3.1. Caso seja detectado algum problema na documentação enviada anexa à nota fiscal, será
concedido pela CONTRATANTE, prazo para regularização pela CONTRATADA. Em
permanecendo a inércia após o decurso do prazo, será rescindido o contrato com aplicação de
multa prevista no contrato.
6.4. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Nota Fiscal/fatura, importará em prorrogação
automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.
6.5. Do documento fiscal:
6.5.1. O documento fiscal poderá ser emitido na forma eletrônica - NOTA FISCAL
ELETRÔNICA, nos termos da legislação vigente, e encaminhado à Fiscalização do contrato da
Secretaria Municipal de Educação por e-mail, em formato "pdf” devendo conter:
a) Nome e número do banco, agência e conta corrente para depósito. A conta corrente
obrigatoriamente deverá ser da própria CONTRATADA e deverá corresponder àquela indicada
na Proposta Definitiva de Preços.
b) Outras especificações necessárias às notas fiscais, as quais são requisitos indispensáveis
para que a Fiscalização possa atestá-Ias e encaminhá-Ias para pagamento:
- CNPJ correto do Município de Palmas/PR: 76.161.181/0001-08.
- Data de emissão da nota fiscal.
- Descritivos dos valores unitário e total.
6.5.2. A Nota Fiscal/Fatura, após o recebimento definitivo efetuado pela Fiscalização, será
encaminhada ao Departamento de Contabilidade e Departamento de Finanças, para que se
efetive o pagamento
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6.5.3. Observar, controlar o limite individual de venda de cada Agricultor Familiar para que não
ultrapasse o valor máximo de R$ 20.000.00 (vinte mil reais) por DAP/ano, conforme define e
estabelece a Resolução/CD/FNDE nº 26/13;
7. DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA SELEÇÃO E DA ENTREGA
7.1. Compete ao participante selecionado manter durante toda a vigência do contrato a
regularidade de todas as condições de habilitação, como também informar toda e qualquer
alteração na documentação referente à sua habilitação jurídica, qualificação técnica,
econômico-financeira e fiscal.
7.2. A entrega dos materiais só estará caracterizada mediante solicitação formal dos pedidos
dos materiais.
7.3. Os materiais deverão ser entregues acompanhados de nota fiscal/fatura correspondente e
dos documentos de regularidade fiscal estabelecidos no Edital ou documento equivalente.
7.4. Especificações técnicas: os materiais deverão ser entregues em conformidade com as
especificações do edital ou documento equivalente e autorização de fornecimento: condições
de conservação, apresentação, etc.
7.5. Embalagem: os materiais deverão ser entregues em embalagens originais, em prefeito
estado, sem sinais de violação, aderência ao produto e umidade.
7.6. Não serão permitidas trocas de produtos entregues, com exceção daqueles previstos no
Termo de Referência anexo a este Chamamento.
7.7. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá:
7.7.1. Se disser respeito às especificações, rejeitá-lo no todo ou em parte determinando sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
7.7.2. Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a
indicação da Divisão de Merenda Escolar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas,
contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
7.8. O recebimento de mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de
Recebimento e das Notas Fiscais de venda pela pessoa responsável pela alimentação no local
de entrega.
7.9. O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do
valor já devem estar previstas e inclusas 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 Contrato a ser firmado. As despesas com frete, embalagens, encargos e
quaisquer outras necessárias para o fornecimento do produto será de responsabilidade
exclusiva do contratado.
7.10. A convocação do fornecedor pelo Município de Palmas – PR poderá ser por telefone, email, ou pelos correios e será informado o endereço, a repartição, o prazo máximo para inicio
do fornecimento, bem como a quantidade a ser adquirida, observada a fração mínima de
entrega conforme determinado pela Divisão de Merenda Escolar.
7.11. Os gêneros alimentícios a serem entregues poderão ser substituídos quando ocorrer
necessidade, desde que os produtos substituídos constem no edital da chamada publica e
sejam correlatos nutricionalmente. Essa necessidade de substituição deverá ser atestada pela
nutricionista, que poderá contar com o respaldo da Comissão Local PNAE.
7.12. Os quantitativos por entrega (“frações por entrega”) são meras previsões, de acordo com
o histórico de consumo do Município. Portanto, essas quantidades poderão ser alterados,
conforme necessidade dos cardápios, desde que não causem ônus, não previstos nesta
chamada publica, aos fornecedores:
7.13. Quando da entrega, os frutos e legumes deverão apresentar-se:
a) Isentos de substâncias terrosas;
b) Sem sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa;
c) Sem parasitas, larvas ou outros animais, inclusive nas embalagens;
d) Sem umidade externa anormal;
e) Isentos de odor e sabor estranhos;
f) Isentos de enfermidades.
7.14. Todos os produtos deverão estar acondicionados em embalagens novas e adequadas ao
produto, que não danifiquem e provoquem lesões que afetem a sua aparência e utilização.
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7.15. Todos os produtos deverão conter em suas embalagens: identificação do produto data de
validade e identificação do produtor.
7.16. A pontualidade na entrega das mercadorias para o Município está vinculada ao
cumprimento do Cardápio Nutricional. A não pontualidade na entrega das mercadorias
implicará em prejuízo à execução do cardápio e consequentes transtornos ao balanceamento
nutricional, dando ensejo à rescisão contratual e demais penalidades cabíveis.
8. DO CONTROLE DE QUALIDADE
8.1. Os produtos alimentícios a serem adquiridos para o alunado do PNAE deverão atender ao
disposto na legislação de alimentos, estabelecida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária
– ANVISA do Ministério da Saúde – MS e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento – MAPA e os mesmos serão submetidos ao controle de qualidade nos termos
da Resolução/CD/FNDE n° 26/2013 e 04/2015, observando-se a legislação pertinente e as
especificações técnicas estipuladas neste edital (Anexo IV);
8.2. A qualquer tempo a Administração Pública poderá coletar amostra do(s) produto(s)
contratado(s), na presença do representante do agricultor ou da organização ou
transportador/entregador para análise da qualidade;
8.3. A Administração Pública reserva-se o direito de realizar, a qualquer tempo, análises de
resíduos de agrotóxicos para controle de qualidade dos produtos, bem como outras avaliações
pertinentes conforme Legislação vigente;
8.4. Serão realizadas inspeções nos locais de cultivo e produção, de maneira aleatória ou se
houver necessidade.
8.5. A Administração Pública poderá recusar parte ou todo o lote de entrega, se constatado que
não atendem as especificações estabelecidas neste edital.
8.6. Os produtos deverão ser do mesmo lote e/ou ter a mesma validade a cada entrega quando
acondicionados dentro da mesma embalagem secundária. Serão aceitos produtos de lotes
diferentes, desde que acondicionados em embalagens secundárias distintas. As datas de
validade devem ser as mesmas dentro da mesma embalagem secundária. Não serão aceitos
produtos com validades diferentes acondicionados na mesma embalagem secundária.
8.7. Os produtos deverão estar com no mínimo 75% do prazo de validade máximo quando o
prazo total for maior que 6 meses e 90% do prazo de validade quando o prazo total for igual ou
menor que 6 meses.
8.8. As quantidades dos alimentos são estimadas, durante a vigência do contrato, em virtude
de alterações que possam ocorrer no número de alunos, escolas ou consumo, ou seja, as
entregas poderão sofrer adequações quanto à frequência e quantidade de alimentos, para
acréscimo ou supressão permanente ou temporária;
8.8.1. No caso de supressão na quantidade ou cancelamento da entrega, o participante
contratado será previamente comunicado;
8.9. No caso de acréscimo de quantidade, o contratado será previamente consultado quanto à
possibilidade de ampliação do fornecimento.
9. DO CRONOGRAMA, CONDIÇÕES, FREQUENCIA E LOCAIS DAS ENTREGAS.
9.1. Depósito Central da Merenda Escolar, situada à Rua Marechal Deodoro, centro, 994,
deverá ser agendado o horário de entrega pelo fone: (46) 3262-3197.
9.1.1. Não serão aceitas mercadorias que não forem entregues no local acima citado.
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9.2. O período de fornecimento será de 12(doze) meses a partir da assinatura do contrato. Os
produtos deverão ser entregues semanalmente e mensalmente, preferencialmente as
segundas-feiras e terças-feiras.
9.3. A quantidade semanal poderá variar para mais ou para menos, de acordo com as
necessidades de cada unidade, conforme cardápio e requisição expedida pelo Departamento
Municipal de Educação – Divisão de Merenda Escolar.
9.4. FREQUENCIA DAS ENTREGAS – Os produtos deverão ser entregues semanalmente ou
mensalmente em até 2 (dois) dias consecutivos após o pedido da Divisão de Merenda Escolar.
9.5. DIAS DAS ENTREGAS - Os produtos deverão ser entregues semanalmente ou
mensalmente, preferencialmente segundas e terças-feiras.
9.6. HORÁRIOS DAS ENTREGAS – No expediente normal, respeitando o do Departamento
Municipal de Educação.
9.7. O rateio e o cronograma serão disponibilizados no Departamento de Educação, Esportes e
Cultura, sito à Avenida Coronel José Osório, 866, centro, cidade de Palmas – Estado do
Paraná.
9.8. Os produtos processados devem estar acondicionados em embalagens primárias, de
acordo com as especificações técnicas dos produtos (Anexo IV). Podem estar em embalagens
secundárias e terciárias, desde que estas estejam em acordo com as normas legais vigentes,
segundo os produtos embalados (RDC 259/2002, RDC 359/2003, RDC 360/2003, RDC
91/2001) e demais legislações pertinentes.
9.9. Os alimentos in natura devem ser acondicionados em caixas plásticas retornáveis,
contendo a identificação do fornecedor segundo Instrução Normativa 09/2002 ANVISA. As
caixas deverão ser deixadas no local e retiradas na próxima entrega. Não serão aceitos
produtos em caixas de papelão ou madeira.
9.10. Em caso de impossibilidade de entrega dos gêneros contratados, o fornecedor deverá,
OBRIGATORIAMENTE, comunicar por escrito ao Departamento de Educação, Esportes e
Cultura com até 1(uma) semana de antecedência, apresentando uma justificativa plausível,
salvo em casos de força maior. Somente será aceito troca de produtos que sejam correlatos
nutricionalmente, conforme prevê o §2º art. 26 da Resolução FNDE nº 4/2015.
9.11. O fornecedor que não comunicar devidamente a impossibilidade de entrega estará sujeito
a penalidades previstas neste Edital.
9.12. Não serão aceitos produtos diferentes dos determinados nos projetos de venda, ficando o
contratado sujeito às penalidades previstas neste Edital.
9.13. Não serão aceitas entregas retroativas de produtos, caso haja descumprimento dos
prazos estabelecidos nos rateios mensais, ficando o contratado sujeito às penalidades
previstas neste Edital.
10. FISCAIS DO CONTRATO
10.1. Atuarão na fiscalização do contrato decorrente desta chamada publica os servidores
devidamente designados para tal função.
10.2. O fiscal do contrato acompanhará e fiscalizará a entrega do objeto, anotando em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for
necessário à regularização de falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
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10.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios.
10.4. Nos termos da Lei n.º 8.666/93, art. 67, §§ 1º e 2º, caberá à Fiscalização:
a) Efetuar o recebimento provisório e definitivo.
b) Acompanhar o fornecimento de acordo com as condições contratadas, determinando o que
for necessário para regularização das faltas ou defeitos observados, sob pena de
responsabilização administrativa.
c) Comunicar à contratada, via e-mail, carta ou ofício, defeitos ou irregularidades encontrados
na execução do objeto, fixando prazos para sua solução.
d) Persistindo a inexecução, a Fiscalização comunicará os Gestores do contrato para adoção
das procedimentos administrativos pertinentes, garantindo-se à CONTRATADA o contraditório
e a ampla defesa, antes da aplicação de sanções.
11. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
11.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética
durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para
os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou
na execução de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitação ou de execução de contrato;
c) “prática conluia”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com
ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer
preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo
licitatório ou afetar a execução do contrato.
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista neste
Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo
financeiro multilateral promover inspeção.
11.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou
pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado,
para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas,
fraudulentas, conluias, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um
contrato financiado pelo organismo.
11.3. Considerando os propósitos dos itens acima, o licitante vencedor, como condição para a
contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado,
em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou
reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas
possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros
relacionados à licitação e à execução do contrato.
12. CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS
12.1. Especificações Técnicas dos Gêneros Alimentícios, conforme a seguir descrito:
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12.1.1. Os gêneros alimentícios ofertados deverão atender ao disposto na Legislação de
Alimentos estabelecida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e pelas
Autoridades Sanitárias locais.
12.1.2. Os hortifrutis devem ser in natura (maduros e entre maduros), selecionados, de
tamanhos uniformes (médio e grande), consistentes ao toque e isentos de partes amassadas
ou batidas, para consumo imediato e em escala (no decorrer da semana, máximo de 05 (cinco)
dias antes do vencimento.
13. DAS AMOSTRAS
13.1. Os licitantes classificados provisoriamente em primeiro lugar nos itens:
Bolacha Caseira Doce (de trigo)
Cuca
Doce de Abóbora
Doce de Leite
Geléia de Amora
Macarrão Caseiro
Pão Caseiro
Neste processo de chamada, deverão apresentar 01 (uma) amostra no prazo de até 24 (vinte e
quatro) horas, após a fase de homologação, nos termos do §5º do Art. 3 3da
Resolução/CD/FNDE nº 26/2013, sob pena de desclassificação.
13.2. As amostras dos produtos deverão ser entregues em até 24 (vinte e quatro) horas, após a
fase de homologação da chamada pública, junto ao Departamento Municipal de Educação –
Divisão de Merenda Escolar de Palmas – Avenida Coronel José Osório, 886, centro, Palmas –
Paraná. No horário das 08h00min as 11h30min e das 13h00min as 17h30min em dias úteis
preservando-se os recessos e feriados.
13.3. Os produtos deverão atender as especificações técnicas constantes neste edital e seus
anexos.
13.4. As amostras serão analisadas conforme segue:
DO RELATÓRIO DE AMOSTRAS NA CHAMADA PÚBLICA – ART. 33 DA RESOLUÇÃO
FNDE/CD/Nº 26 DE 17 DE JUNHO DE 2013.
ANÁLISE DA AMOSTRA
PRODUTO:
FORNECEDOR:
ANÁLISES
1 – PRESENÇA DE ROTULAGEM
2 – NOME DO PRODUTOR
3 – ENDEREÇO DO PRODUTOR
4 – BOLACHA, MACARRÃO, CUCA E PÃO DEVERÃO APRESENTAR
Nº DE REGISTRO NO SIM – SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL
5 – DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE
6 – RENDIMENTO SATISFATÓRIO
7 – INGREDIENTES
8 – PESO BRUTO
9 – EMBALAGEM DE BOA QUALIDADE

SIM
( )
( )
( )
( )

NÃO
( )
( )
( )
( )

(
(
(
(
(

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

)
)
)
)
)

14. DAS SUBSTITUIÇÕES
14.1. Os gêneros alimentícios a serem entregues poderão ser substituídos quando ocorrer
necessidade, desde que os produtos substituídos constem nesta chamada pública e sejam
correlatos nutricionalmente. Essa necessidade de substituição deverá ser atestada pela
nutricionista, que poderá contar com o respaldo da Comissão Local PNAE.
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14.2. As substituições permitidas são as seguintes:
PRODUTO
SUBSTITUIÇÃO PERMITIDA
Abóbora
Abóbora
moranga,
abóbora
cabotiá,
beterraba, batata doce
Alface
Alface crespa, alface lisa, acelga
Cenoura
Beterraba, abóbora
Chuchu
Cenoura, batata doce
Couve
Outros tipos de couve além da couve
manteiga, repolho
Mandioca
Batata doce, abóbora
Repolho
Acelga, pepino
Tomate
Beterraba, pepino e repolho
Pão caseiro
Bolacha, cuca e macarrão
14.3. As substituições deverão respeitar os grupos nutricionais, sendo que os mesmos estão
divididos assim:
a) Pães e Massas
b) Hortaliças e Vegetais
c) Frutas
d) Leite e Derivados
e) Carnes, Aves, Peixes, Ovos, Feijão e Nozes
f) Gorduras, Óleos e Açucares
Apenas poderá haver substituição de itens dentro de cada grupo alimentar e de acordo
com a análise nutricional, não serão permitidos em nenhuma hipóteses a substituição de
alimentos de um grupo alimentar por alimentos de outro grupo alimentar.
Exemplo: É proibido a substituição de hortaliças e vegetais por pães e massas.
15. DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1. A presente Chamada Pública poderá ser obtida nos seguintes locais: Departamento de
Compras
e
Licitações:
Avenida
Clevelandia,
n°
521,
centro
Palmas – Paraná e www.pmp.pr.gov.br.
15.2. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação sanitária (federal,
estadual ou municipal) específica para os alimentos de origem animal e vegetal.
15.3. O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para a
alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais), por
DAP/Ano/Entidade Executora, e obedecerá as seguintes regras:
I - Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos
individuais firmados deverão respeitar o valor máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais), por
DAP/Ano/E.Ex.
II - Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será o
resultado do número de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica multiplicado pelo limite
individual de comercialização, utilizando a seguinte fórmula:
Valor máximo a ser contratado = nº de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica x R$
20.000,00.
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15.4. A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato de
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar que
estabelecerá com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas
que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os
termos da chamada pública e da proposta a que se vinculam, bem como do Capítulo III - Dos
Contratos, da Lei 8.666/1993.

Palmas/PR, aos xx dias do mês de agosto de 2017.

_____________________________________
Diretor Municipal de Educação
____________________________________
PREFEITO MUNICIPAL
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MODELO DE PROJETO DE VENDA
MODELO PROPOSTO PARA GRUPOS FORMAIS
I- IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
GRUPO FORMAL
1. Nome do Proponente

2. CNPJ

3. Endereço

4. Município/UF

5. E-mail

6. DDD/Fone

7. CEP

8. Nº DAP Jurídica

9. Banco

12. N° de Associados

13. N° de Associados de
acordo com a Lei n°
11.326/2006

14. N° de Associados com DAP Física

15. Nome do representante
legal

16. CPF

17. DDD/Fone

10. Agência Corrente

18. Endereço

11. Conta N° da Conta

19. Município/UF
II - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC

1.Nome da Entidade

2. CNPJ

3. Município/UF

4. Endereço

5. DDD/Fone

6. Nome do representante e e-mail

7. CPF
III - RELAÇÃO DE PRODUTOS
4. Preço de
Aquisição*

1. Produto

2. Unidade

3. Quantidade

4.1. Unitário

Abóbora/Moranga/Kabotiá (48407)

KG

2,08

Abobrinha Verde (10275)

KG

3,66

Acelga (28804)

KG

3,50

Aipim/Mandioca descascada (50434)

KG

4,58

Alface Crespa (52627)

KG

5,62

Amora Preta (61908)

KG

9,00

Batata Doce (10335)

KG

2,15

Beterraba (10280)

KG

3,21

Bolacha Doce de Trigo – Caseira (12802)

KG

12,97

Carne Bovina Dianteiro (10408)

KG

11,88

Carne Bovina Traseiro (10407)

KG

18,18

Cebola (13014)

KG

1,89

Cebolinha Verde (52234)

KG

10,85

Cenoura (10287)

KG

2,29

Chuchu (10289)

KG

2,67

Couve Manteiga (52235)

KG

6,52

Cuca Simples (12979)

KG

11,60

Doce de Abóbora (48408)

KG

11,10

Doce de Leite (12808)

KG

11,97

4.2. Total
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Feijão Preto T1 e T2 Empacotado (50435)

KG

6,10

Geléia de Amora (61916)

KG

28,62

Maçã Fugi ou Gala (32980)

KG

3,61

Macarrão Caseiro (12829)

KG

10,44

Pão Caseiro (12829)

KG

5,97

Pepino (10317)

KG

4,65

Repolho (28752)

KG

2,07

Salsa (52237)

KG

10,00

Total
OBS: * Preço Publicado no Edital n° 13/2017 (o mesmo que consta na chamada pública).
Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as
condições de fornecimento
Assinatura do
Representante do Grupo
Local e Data
Formal
Fone/E-mail:
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MODELO DE PROJETO DE VENDA
MODELO PROPOSTO PARA GRUPOS INFORMAIS
I- IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
GRUPO INFORMAL
1. Nome do Proponente

2. CPF

3. Endereço

4. Município/UF

5. CEP

6. E-mail (quando houver)

7. Fone

8. Organizado por Entidade
Articuladora
( ) Sim ( ) Não

9. Nome da Entidade
Articuladora (quando houver)

10. E-mail/Fone
II - FORNECEDORES PARTICIPANTES

1. Nome do Agricultor (a)
Familiar

2. CPF

3. DAP

4. Banco

5. N° Agencia

6. N° Conta
Corrente

III - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
1.Nome da Entidade

2. CNPJ

3. Município/UF

4. Endereço

5. DDD/Fone

6. Nome do representante e e-mail

7. CPF
III - RELAÇÃO DE PRODUTOS

1. Identificação do Agricultor (a) Familiar

2. Produto

3. Unidade 4. Quantidade

5. Preço de Aquisição*/Unidade

6. Valor Total
Agricultor

15
Chamada Pública n.º 013/2017, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e
Resolução FNDE n.º 26/2013 e n° 04/2015.

Preço Unitário

Unidade

Abóbora/Moranga/Kabotiá
(48407)

KG

2,08

KG

Abobrinha Verde (10275)

KG

3,66

KG

Acelga (28804)
Aipim/Mandioca descascada
(50434)

KG

3,50

KG

KG

4,58

KG

Alface Crespa (52627)

KG

5,62

KG

Amora Preta (61908)

KG

9,00

KG

Batata Doce (10335)

KG

2,15

KG

Beterraba (10280)
Bolacha Doce de Trigo –
Caseira (12802)
Carne Bovina Dianteiro
(10408)

KG

3,21

KG

KG

12,97

KG

KG

11,88

KG

Carne Bovina Traseiro (10407)

KG

18,18

KG

Cebola (13014)

KG

1,89

KG

Cebolinha Verde (52234)

KG

10,85

KG

Cenoura (10287)

KG

2,29

KG

Chuchu (10289)

KG

2,67

KG

Couve Manteiga (52235)

KG

6,52

KG

Cuca Simples (12979)

KG

11,60

KG

Doce de Abóbora (48408)

KG

11,10

KG

Doce de Leite (12808)

KG

11,97

KG

Feijão Preto T1 e T2

KG

6,10

KG
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Empacotado (50435)
Geléia de Amora (61916)

KG

28,62

KG

Maçã Fugi ou Gala (32980)

KG

3,61

KG

Macarrão Caseiro (12829)

KG

10,44

KG

Pão Caseiro (12829)

KG

5,97

KG

Pepino (10317)

KG

4,65

KG

Repolho (28752)

KG

2,07

KG

Salsa (52237)

KG

10,00

KG

Total Projeto
OBS: * Preço Publicado no Edital n° 13/2017 (o mesmo que consta na chamada pública).
IV - TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO

1. Produto

2. Unidade

3. Quantidade

4. Preço/ Unidade

5. Valor Total
por Produto

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

Local e Data:

Assinatura do Representante do Grupo Formal

Fone/E-mail:
CPF:

Local e Data:

Agricultores (as) Fornecedores (as) do Grupo Informal

Assinatura
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MODELO DE PROJETO DE VENDA
MODELO PROPOSTO PARA OS FORNECEDORES INDIVIDUAIS
I- IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
FORNECEDOR (A) INDIVIDUAL
1. Nome do Proponente

2. CPF

3. Endereço

4. Município/UF

5. CEP

6. Nº da DAP Física

7. DDD/Fone

8. E-mail (quando houver)

9. Banco

10. N° da Agencia

11. N° da Conta Corrente

II - RELAÇÃO DE PRODUTOS
4. Preço de
Aquisição*
1. Produto

2. Unidade

3. Quantidade

4.1. Unitário

Abóbora/Moranga/Kabotiá (48407)

KG

2,08

Abobrinha Verde (10275)

KG

3,66

Acelga (28804)
Aipim/Mandioca descascada
(50434)

KG

3,50

KG

4,58

Alface Crespa (52627)

KG

5,62

Amora Preta (61908)

KG

9,00

Batata Doce (10335)

KG

2,15

Beterraba (10280)
Bolacha Doce de Trigo – Caseira
(12802)

KG

3,21

KG

12,97

Carne Bovina Dianteiro (10408)

KG

11,88

Carne Bovina Traseiro (10407)

KG

18,18

Cebola (13014)

KG

1,89

Cebolinha Verde (52234)

KG

10,85

Cenoura (10287)

KG

2,29

Chuchu (10289)

KG

2,67

Couve Manteiga (52235)

KG

6,52

Cuca Simples (12979)

KG

11,60

Doce de Abóbora (48408)

KG

11,10

Doce de Leite (12808)
Feijão Preto T1 e T2 Empacotado
(50435)

KG

11,97

KG

6,10

Geléia de Amora (61916)

KG

28,62

Maçã Fugi ou Gala (32980)

KG

3,61

Macarrão Caseiro (12829)

KG

10,44

4.2. Total
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Pão Caseiro (12829)

KG

5,97

Pepino (10317)

KG

4,65

Repolho (28752)

KG

2,07

Salsa (52237)

KG

10,00

Total

0

OBS: * Preço Publicado no Edital n° 13/2017 (o mesmo que consta na chamada pública).
III - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
Nome

CNPJ

Município

Endereço

Fone

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

Local e Data

Assinatura do
Fornecedor Individual

CPF:
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ANEXO II
RELAÇÃO DOS ENDEREÇOS PARA ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS
Nome dos estabelecimentos
Depósito
Central
Alimentação
Escolar

Endereço
Av. Marechal Deodoro n° 944
Bairro Centro

Telefone
3262-3197
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ANEXO III
PREÇOS PRATICADOS PELO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONFORME
PESQUISA DE MERCADO EFETUADA E CONSULTA DE PREÇOS FEIRA DO
AGRICULTOR FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE PALMAS
Ítens
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Unidade
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

Produto
Abóbora/Moranga/Kabotiá (48407)
Abobrinha Verde (10275)
Acelga (28804)
Aipim/Mandioca descascada (50434)
Alface Crespa (52627)
Amora Preta (61908)
Batata Doce (10335)
Beterraba (10280)
Bolacha Doce de Trigo – Caseira (12802)
Carne Bovina Dianteiro (10408)
Carne Bovina Traseiro (10407)
Cebola (13014)
Cebolinha Verde (52234)
Cenoura (10287)
Chuchu (10289)
Couve Manteiga (52235)
Cuca Simples (12979)
Doce de Abóbora (48408)
Doce de Leite (12808)
Feijão Preto T1 e T2 Empacotado (50435)
Geléia de Amora (61916)
Maçã Fugi ou Gala (32980)
Macarrão Caseiro (12829)
Pão Caseiro (12829)
Pepino (10317)
Repolho (28752)
Salsa (52237)

Preço Unitário
2,08
3,66
3,50
4,58
5,62
9,00
2,15
3,21
12,97
11,88
18,18
1,89
10,85
2,29
2,67
6,52
11,60
11,10
11,97
6,10
28,62
3,61
10,44
5,97
4,65
2,07
10,00
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ANEXO IV – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTOS E DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA
DEFINIÇÕES:
Embalagem para alimentos – é o artigo que está em contato direto com os alimentos,
destinado a contê-los, desde a sua fabricação até a sua entrega ao consumidos, com a
finalidade de protegê-los de agentes externos, de alterações e de contaminações, assim como
de adulterações (RDC 91, 11/5/200; RDC 259/2002 ANVISA).
Embalagem primária – é a embalagem que está em contato direto com os alimentos;
Embalagem secundária ou pacote – é a embalagem destinada a conter embalagem(ns)
primária(s);
Embalagem terciária – é a embalagem destinada a conter uma ou várias embalagens
secundárias.
ESPECIFICAÇÕES DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Frutas, Verduras e Legumes são definidos como alimentos perecíveis, pois não se
conservam por longo período de tempo. Desta forma, as características desses produtos
devem ser consideradas tais como: de 1ª qualidade, frescas e sãs, no ponto de maturação
adequado para o consumo e produzido sem uso de agrotóxicos.
- As cascas, folhas e talos das frutas e hortaliças deverão se apresentar intactas e firmes. Não
deverão estar danificadas por lesões que afetem a sua aparência e utilização.
- Deverão estar isentas de enfermidades, pontos amarelados ou apodrecidos, substancias
terrosas, livres de sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, parasitas,
larvas, resíduo de fertilizante, isentas de cor, odor e sabor estranhos.
- As hortaliças (beterraba, brócolis, cenoura) deverão ser entregues com folhas e talos.
- Deverão ser acondicionadas em quantidades conforme a solicitação semanal, em sacos de
polietileno, atóxico e intacto.
Bolacha caseira doce, de trigo, feito de forma artesanal, sem gordura trans, conservantes,
corantes e outros aditivos artificiais. As embalagens devem ser de plástico transparente,
resistente, atóxico, lacrado, com garantia de higiene e consistência adequada. Embalagens
com 1 kg. Sabor, odor e aparência característicos do produto. Rotulagem contendo nome do
produtor, endereço do produtor, endereço do produto, data da fabricação e data de validade,
ingredientes e peso bruto. Deve constar registro do produto no Serviço de Inspeção Municipal
(SIM).
Doce de Abóbora pastoso deve ser fabricado com matérias primas sãs e limpas, isentas de
matéria terrosa, parasitos, e em perfeito estado de conservação. Deve constar registro do
produto conforme exigência na legislação vigente. Validade: mínimo 60 dias. Data de
fabricação não ultrapassar 30 dias anterior à data de entrega do produto. Embalagem com 1 ou
2 kg. Rotulagem contendo nome do produtor, endereço do produto, data de fabricação e data
de validade, ingredientes e peso bruto.
Macarrão Caseiro com Ovos: feito de forma artesanal, sem gorduras trans, conservantes,
corantes e outros aditivos artificiais. As embalagens devem ser de plástico transparente,
resistente, atóxico, lacrado, com garantia de higiene e consistência adequada. Embalagens
com 1 kg. Sabor, odor e aparência característicos do produto. Rotulagem contendo nome do
produtor, endereço do produto, data de fabricação e data de validade, ingredientes e peso
bruto. Deve constar registro do produto no Serviço de Inspeção Municipal (SIM).
Cuca e Pão Caseiro Inteiro: produzido sem gorduras trans, conservantes, corantes e outros
aditivos artificiais. As embalagens devem ser de plástico transparente, resistente, atóxico,
lacrado, com garantia de higiene e consistência adequada. Embalagens com 1 kg. Sabor, odor
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e aparência característicos do produto. Rotulagem contendo nome do produtor, endereço do
produto, data de fabricação e data de validade, ingredientes e peso bruto. Deve constar
registro do produto no Serviço de Inspeção Municipal (SIM).
Carne Bovina Dianteira e Traseira: proveniente de estabelecimento com serviço de inspeção
oficial.
Deverão obedecer às normas do Programa Brasileiro para a modernização da Horticultura,
Instrução Normativa SARC/ANVISA/INMETRO nº. 009, de 12/11/02, RDC 259/02, 360/03 e
216/04 (ANVISA); Portaria INMETRO 157/02; Portaria CVS 15/91:
1. Os produtos deverão estar frescos, inteiros, sãos, livres de substâncias terrosas, parasitos e
outros organismos vivos, deverão apresentar as características próprias de cada cultivar bem
definidas, estar no ponto de maturação adequado (que suporte o manuseio, transporte e
armazenamento sem afetar a qualidade final do produto), fisiologicamente desenvolvidos,
íntegros, firmes, sem sinais de podridão ou deterioração, danos profundos, deformações e
outros defeitos que inviabilizem o consumo, deverão estar livres de umidade externa anormal,
as características sensoriais devem ser próprias do cultivar, as folhas não devem folhas não
devem soltar-se com facilidade, os tamanhos e coloração dos produtos de um mesmo lote
devem ser uniformes visualmente.
a. Não será tolerada a mistura de classes;
b. Caso haja em um lote produtos com defeitos na polpa imperceptíveis externamente, que
inviabilizem o consumo e superem os valores tolerados descritos para cada alimento, a
Administração pública reserva-se ao direito de contestar a Classificação dos mesmos e
devolve-los, sem nenhum ônus ao Contratante, em um prazo de até 24 horas.
c. Serão imediatamente recusados e desclassificados os lotes em que haja produtos com
resíduos de substancias nocivas à saúde humana acima dos limites toleráveis ou de
substancias proibidas. Além de má qualidade, sabor e odor estranhos ao produto, alimentos
com sinais de podridão ou deterioração ou em desacordo com os Padrões mínimos de
qualidade descritos no presente Edital.
2. Embalagens (Exceto para produtos minimamente processados): Caixas plásticas
paletizáveis, limpas, livres de odores estranhos. As embalagens deverão ser identificadas com
a inscrição do nome do agricultor ou organização e informar a capacidade máxima de
empilhamento em quilos. As caixas deverão ser retiradas no dia posterior ao da entrega e
higienizadas após cada entrega. Não serão aceitos produtos em embalagens de madeira.
a. Rótulos de produtos minimamente processados deverão conter informações sobre o local
onde houve o processamento.
3. Rotulagem (Exceto para produtos minimamente processados): Todos os produtos deverão
conter rótulos ou etiquetas, em local de fácil visualização e difícil remoção.
4. Transporte: Os veículos deverão ser identificados, estar em perfeito estado de conservação
e higiene, garantir a integridade e qualidade do produto, a cabine do condutor deverá ser
isolada da parte que contém os alimentos. Não será permitido o transporte concomitante com
os alimentos de pessoas e animais, de produtos tóxicos e/ou nocivos à saúde humana que
possam contaminar ou favorecer a deterioração, além de alimentos in natura com produtos
prontos para o consumo e de dois ou mais gêneros alimentícios, se um deles apresentar risco
de contaminação para os demais. A carga e/ou descarga não deverá apresentar risco de
contaminação, dano ou deterioração dos alimentos.
a. Os panificados deverão ser transportados em veículos fechados (baú, conteiners, entre
outros) e em temperatura ambiente;
b. Os produtos minimamente processados deverão ser transportados em veículos fechados e
refrigerados, os quais deverão dispor de termômetros em perfeitas condições de
funcionamento e de fácil leitura.
6. Caso verifique-se qualquer irregularidade praticada na classificação, no acondicionamento,
na rotulagem, no transporte e na armazenagem, bem como nos documentos de qualidade do
produto, o lote será recusado e o fornecedor sofrerá as sanções previstas neste Edital.
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OBSERVAÇÃO: ** TODOS OS PRODUTOS DEVEM ESTAR IDENTIFICADOS COM NOME
DO PRODUTOR, DATA DE FABRICAÇÃO, QUANTIDADE (KG E/OU UNIDADE) E
COMPROVANTE DE REGISTRO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
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ANEXO – V
(MINUTA DO CONTRATO)
CONTRATO N.º /2017
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNE.
O MUNICIPIO DE PALMAS, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
76.161.181/0001-08, instalada na Avenida Clevelandia, 521, Centro, CEP 85.555-000, PalmasPR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Dr. Kosmos Panayotis Nicolaou,
brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado nesta cidade, portador do CPF nº
183.136.630-49 e RG sob nº 4573515-0 – PR, doravante denominado CONTRATANTE, e por
outro lado (nome do grupo formal ou informal ou do fornecedor individual), situado à (Av./Rua)
............................................., n.º ......, em (município), inscrita no CNPJ sob n°
........................................., (para grupo formal), CPF sob n.º ..............., (grupos informais e
individuais) neste ato denominada CONTRATADA (O), fundamentando-se nas disposições da
Lei n° 11.947/2009, Resolução/CD/FNDE nº 26/2013, 04/2015 e Lei 8.666/93, e tendo em vista
o que consta na Chamada Pública n° 13/2017, resolvem celebrar o presente contrato
mediante as cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
É objeto a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba
FNDE/PNAE, descritos no quadro previsto na Clausula Quarta, todos de acordo com a
Chamada Pública n° 13/2017, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independente de anexação ou transcrição.
CLAUSULA SEGUNDA:
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao
CONTRATANTE conforme descrito na Clausula Quarta deste Contrato.
CLAUSULA TERCEIRA:
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO, será de até R$
20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente a sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLAUSULA QUARTA:
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de
Gêneros Alimentícios da Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor de R$
................................. (............................................).
a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento
e das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega,
consoante anexo deste Contrato.
b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do
preço já devem estar 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.
Segue abaixo a relação de itens:
Itens Qtde
Unidade Produto

Valor Unitário
(divulgado na
chamada
publica)

Valor Total

26
Chamada Pública n.º 013/2017, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resolução FNDE n.º 26/2013 e n°
04/2015.

CLÁUSULA QUINTA:
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias: Recursos provenientes das dotações 2.023.3390.30 - 1122 - 202/2017
MERENDA ESCOLAR 2.018.3390.30 – 1000 e 2.023.3390.30 - 1126 - 203/2017
MERENDA ESCOLAR
CLAUSULA SEXTA:
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea “a”, e
após a tramitação do processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor
correspondente às entregas do mês anterior.
CLAUSULA SÉTIMA:
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11 do artigo 45
da Resolução CD/FNDE n° 26/2013 as cópias 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.
CLAUSULA OITAVA:
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato,
não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.
CLAUSULA NONA:
O 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 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 o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa
do CONTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o
aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLAUSULA DÉCIMA:
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal do contrato, do
Departamento de Educação, da Entidade Executora, do Conselho de alimentação Escolar –
CAE, Gilson Geraldo dos Santos - Matrícula 3206438 - CPF 079.134.506-55, RG 8.772.9338.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n° 004/2015, pela Resolução
CD/FNDE n° 26/2013 e 04/2015, pela Lei n° 8.666/93 e pela Lei 11.947/2009, em todos os
seus termos.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
Este contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes,
resguardadas as suas condições essenciais.
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CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA:
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 ou por fax,
transmitido pelas partes.
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA:
Este contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por carta,
consoante Clausula Décima Terceira, 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) por quaisquer dos motivos previstos em lei.
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA:
O presente contrato terá vigência de 12(doze) meses a contar da data de sua assinatura, e sua
eficácia dar-se-á a partir da data de sua publicação, por extrato do contrato, podendo ser
prorrogado por períodos iguais e sucessivos até o limite permitido na Lei 8.666/93, mediante
celebração de Termo Aditivo, de comum acordo entre as partes e justificativa devidamente
aprovada pelo Departamento solicitante, (a prorrogação poderá ocorrer caso ainda exista saldo
a ser retirado).
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA
A CONTRATADA compromete-se a observar o limite individual de venda de gêneros
alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural de até R$ 20.000,00
(vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente a sua produção, conforme a legislação do
Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: ENTREGA E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS
A entrega dos gêneros alimentícios, após a devida assinatura do contrato entre as partes, darse-á até o término da vigência do mesmo.
a) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com o
estabelecido no Edital de Chamamento Público nº 13/2017.
b) O recebimento das mercadorias dar-se-á pela pessoa responsável do Departamento de
Educação, mediante observação aos requisitos do Projeto Básico, conforme disposto no Edital
de Chamamento Público nº 13/2017.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DO CONTROLE DE QUALIDADE
Os produtos alimentícios a serem adquiridos para o alunado do PNAE deverão atender ao
disposto na legislação de alimentos, estabelecida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária
– ANVISA do Ministério da Saúde – MS e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento – MAPA e os mesmos serão submetidos ao controle de qualidade nos termos
da Resolução/CD/FNDE n° 26/2013 e 04/2015, observando-se a legislação pertinente e as
especificações técnicas estipuladas neste edital (Anexo IV);
PARAGRAFO PRIMEIRO - A qualquer tempo a Administração Pública poderá coletar
amostra do(s) produto(s) contratado(s), na presença do representante do agricultor ou da
organização ou transportador/entregador para análise da qualidade;
PARAGRAFO SEGUNDO - A Administração Pública reserva-se o direito de realizar, a
qualquer tempo, análises de resíduos de agrotóxicos para controle de qualidade dos
produtos, bem como outras avaliações pertinentes conforme Legislação vigente;
PARAGRAFO TERCEIRO - Serão realizadas inspeções nos locais de cultivo e produção,
de maneira aleatória ou se houver necessidade.
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PARAGRAFO QUARTO - A Administração Pública poderá recusar parte ou todo o lote
de entrega, se constatado que não atendem as especificações estabelecidas neste
edital.
PARAGRAFO QUINTO - Os produtos deverão ser do mesmo lote e/ou ter a mesma
validade a cada entrega quando acondicionados dentro da mesma embalagem
secundária. Serão aceitos produtos de lotes diferentes, desde que acondicionados em
embalagens secundárias distintas. As datas de validade devem ser as mesmas dentro
da mesma embalagem secundária. Não serão aceitos produtos com validades diferentes
acondicionados na mesma embalagem secundária.
PARAGRAFO SEXTO - Os produtos deverão estar com no mínimo 75% do prazo de
validade máximo quando o prazo total for maior que 6 meses e 90% do prazo de
validade quando o prazo total for igual ou menor que 6 meses.
PARAGRAFO SÉTIMO - As quantidades dos alimentos são estimadas, durante a
vigência do contrato, em virtude de alterações que possam ocorrer no número de alunos,
escolas ou consumo, ou seja, as entregas poderão sofrer adequações quanto à
frequência e quantidade de alimentos, para acréscimo ou supressão permanente ou
temporária;
PARAGRAFO OITAVO - No caso de supressão na quantidade ou cancelamento da
entrega, o participante contratado será previamente comunicado;
PARAGRAFO NONO - No caso de acréscimo de quantidade, o contratado será
previamente consultado quanto à possibilidade de ampliação do fornecimento.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DO PRAZO DE ENTREGA
CONDIÇÕES DE ENTREGA – Não serão permitidas entregas de produtos diferentes daqueles
propostos e contratados;
PARAGRAFO PRIMEIRO - LOCAIS DAS ENTREGAS – Depósito Central da
Alimentação Escolar;
PARAGRAFO SEGUNDO - PERIODICIDADE DAS ENTREGAS – O período de
fornecimento será de 12(doze) meses, a partir da assinatura do contrato. A quantidade
semanal poderá variar para mais ou para menos, de acordo com as necessidades de
cada unidade, conforme cardápio e requisição expedida pelo Departamento Municipal de
Educação-Divisão de Merenda Escolar;
PARAGRAFO TERCEIRO - FREQUENCIA DAS ENTREGAS - Os produtos deverão ser
entregues semanalmente ou mensalmente.
PARAGRAFO QUARTO - DIAS DAS ENTREGAS – Os produtos deverão ser entregues
semanalmente ou mensalmente; preferencialmente as segundas e terças-feiras.
PARAGRAFO QUINTO - HORÁRIOS DAS ENTREGAS – No expediente normal,
respeitando o do Departamento Municipal de Educação.
PARAGRAFO SEXTO - O rateio e o cronograma serão disponibilizados no
Departamento de Educação, Esportes e Cultura, sito à avenida Coronel José Osório,
866, centro, cidade de Palmas – Estado do Paraná.
PARAGRAFO SÉTIMO - Os produtos processados devem estar acondicionados em
embalagens primárias, de acordo com as especificações técnicas dos produtos (Anexo
IV). Podem estar em embalagens secundárias e terciárias, desde que estas estejam em
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acordo com as normas legais vigentes, segundo os produtos embalados (RDC 259/2002,
RDC 359/2003, RDC 360/2003, RDC 91/2001) e demais legislações pertinentes.
PARAGRAFO OITAVO - Os alimentos in natura devem ser acondicionados em caixas
plásticas retornáveis, contendo a identificação do fornecedor segundo Instrução
Normativa 09/2002 ANVISA. As caixas deverão ser deixadas no local e retiradas na
próxima entrega. Não serão aceitos produtos em caixas de papelão ou madeira.
PARAGRAFO NONO - Em caso de impossibilidade de entrega dos gêneros contratados,
o fornecedor deverá, obrigatoriamente, comunicar por escrito ao Departamento de
Educação, Esportes e Cultura com até 1(uma) semana de antecedência, apresentando
uma justificativa plausível, salvo em casos de força maior.
PARAGRAFO DÉCIMO - O fornecedor que não comunicar devidamente
impossibilidade de entrega estará sujeito a penalidades previstas neste Edital.

a

PARAGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Não serão aceitos produtos diferentes dos
determinados nos projetos de venda, ficando o contratado sujeito às penalidades
previstas neste Edital.
PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Não serão aceitas entregas retroativas de
produtos, caso haja descumprimento dos prazos estabelecidos nos rateios mensais,
ficando o contratado sujeito às penalidades previstas neste Edital.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DO PAGAMENTO
O pagamento do valor devido para o fornecimento do objeto deste edital, será realizado no
prazo de no máximo 30(trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal pela
Contratada.
PARAGRAFO ÚNICO - Para fins de pagamento, a contratada deverá:
a) Emitir a nota fiscal/fatura mensal, totalizando todas as entregas efetuadas do mês
anterior. A nota fiscal/fatura deve indicar o mês de referência, a quantidade, o valor
unitário, o valor total de cada produto e os números das Autorizações de Fornecimento
anexados;
b) O CNPJ/CPF constante da nota fiscal/fatura deverá ser o mesmo indicado no projeto
de venda (proposta) sob pena de não ser efetuado o pagamento;
c) No corpo da nota fiscal/fatura devem constar os dados bancários (banco, agência e
conta corrente) para pagamento;
d) Observar, controlar o limite individual de venda de cada Agricultor Familiar para que
não ultrapasse o valor máximo de R$ 20.000.00 (vinte mil reais) por DAP/ano, conforme
define e estabelece a Resolução/CD/FNDE nº 26/13;
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: SUSPENSÃO DE PAGAMENTO
Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADE POR DANOS
É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA o ressarcimento de danos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato,
não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
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a) Exigir o cumprimento do objeto, segundo suas especificações, prazos e demais
condições;
b) Acompanhar a entrega dos materiais e equipamentos e avaliar, sem prejuízo da
responsabilidade da Contratada, podendo rejeitá-los, mediante justificativa;
c) Fornecer as instruções necessárias à entrega dos materiais e equipamentos e cumprir
com os pagamentos nas condições dos preços pactuados;
d) Proceder a mais ampla fiscalização sobre o fiel cumprimento do objeto deste
instrumento, sem prejuízo da responsabilidade da Contratada;
e) Indicar os responsáveis pela fiscalização e acompanhamento da entrega dos materiais;
f) Notificar a Contratada sobre as irregularidades observadas no cumprimento do
contrato;
g) Notificar a Contratada, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e
quaisquer débitos de sua responsabilidade.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Sem prejuízo de outras obrigações constantes, no Edital ou Contrato, caberá a CONTRATADA
o cumprimento das seguintes obrigações:
a) Entrega os produtos de acordo com o cronograma previsto neste Edital.
b) Priorizar os gêneros alimentícios da safra do ano de entrega do produto.
c) Transportar os alimentos conforme as normas da Legislação da Vigilância Sanitária, para
garantir a integridade e a qualidade dos mesmos.
d) Assumir como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento de
material, mão-de-obra, necessários à boa e perfeita entrega dos produtos. Responsabiliza-se,
também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou
subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados à Contratante ou a
terceiros.
e) Responsabilizar-se por todos os encargos tributários, sociais e previdenciários sobre os
valores incidentes da aquisição, comprovando, mediante apresentação de documentos,
eventual isenção tributária.
f) Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste instrumento.
g) Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcial, o objeto deste credenciamento.
h) È vedado misturar gêneros de qualidade desiguais para vendê-los ou expô-los à venda por
preço estabelecido para os de mais alto custo ou entregar materiais impróprios ao consumo.
Os gêneros alimentícios deverão ser de excelente qualidade.
i) Os agricultores que fornecerem os itens “CARNE BOVINA TRASEIRA” e “CARNE BOVINA
DIANTEIRA”, deverão obrigatoriamente transportar e se responsabilizar por quaisquer que
sejam os danos causados, salientamos que o animal deve ser transportado vivo até o
abatedouro, obedecendo todas as normas de sanidade agropecuária expedida pela agencia de
Defesa Agropecuária do Paraná – ADAPAR.
j) Os alimentos deverão ser de primeira qualidade e embalados conforme o pedido semanal ou
mensal.
k) Produtor deve entregar as mercadorias, 02 dias corridos, após a emissão da Autorização de
Fornecimento.
l) Os meios de transporte dos alimentos destinados aos alunos da Rede Municipal de ensino
devem garantir a integridade e qualidade a fim de impedir contaminação dos alimentos.
m) Os alimentos devem ser transportados, até o Depósito da Merenda, em veículos fechados
com refrigeração ou isopor em carros não refrigerados.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DA MULTA POR INADIMPLENCIA DAS OBRIGAÇÕES
DA CONTRATADA
Pela inexecução total ou parcial, a contratante poderá aplicar à contratada as seguintes
sanções:
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PARAGRAFO PRIMEIRO - Suspensão Temporária, de no mínimo 10 (dez) dias
perdurando até que seja comprovada a solução das causas que deram
origem a 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) não cumpra com a logística de distribuição, conforme as normas estabelecidas;
d) deixe de atender as exigências referentes à documentação comprobatória
exigida;
e) 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;
f) comprometa a qualidade do alimento distribuído, contrariando as normas
vigentes;
g) deixe de efetuar tempestivamente o pagamento dos créditos relacionados aos
agricultores familiares (no caso de cooperativas e associações).
PARAGRAFO SEGUNDO - 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) ultrapasse o limite individual de venda por agricultor no 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.
PARAGRAFO TERCEIRO - 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.
PARAGRAFO QUARTO - DO PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DE
PENALIDADE
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;
2. Caberá ao Município de Palmas em primeira instância, a instauração de
procedimento administrativo para apurar as situações fáticas que poderão suscitar
a suspensão temporária ou exclusão da contratada do processo seletivo junto ao
Programa Municipal de Alimentação Escolar;
3. A contratada será cientificada do processo administrativo para que, querendo,
no prazo de 02 (dois) dias ofereça defesa e apresente provas;
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;
5. Após a manifestação, as razões recursais subirão para apreciação da autoridade
superior, que decidirá no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DA PUBLICIDADE
Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no Jornal Oficial do Município,
pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei 8.666/93.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Ao presente contrato se aplica as seguintes disposições gerais:
a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de
obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos
com o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo n° 87 da
Lei 8.666/93.
b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento
de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza
trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do
CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente
advirem de prejuízos causados a terceiros.
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DAS PARTES INTEGRANTES
As condições estabelecidas no edital do Chamamento Publico n° 13/2017 e na proposta de
preços apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento,
independentemente de transcrição.
PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos
quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência,
decorrentes das obrigações assumidas pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais
como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – 11. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
11.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética
durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para
os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou
na execução de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitação ou de execução de contrato;
c) “prática conluia”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com
ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer
preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo
licitatório ou afetar a execução do contrato.
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista neste
Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo
financeiro multilateral promover inspeção.
11.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou
pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado,
para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas,
fraudulentas, conluias, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um
contrato financiado pelo organismo.
11.3. Considerando os propósitos dos itens acima, o licitante vencedor, como condição para a
contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado,
em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou
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reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas
possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros
relacionados à licitação e à execução do contrato.
CLAUSULA TRIGÉSIMA - DA SUCESSÃO E FORO
As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico
de dados) de igual teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se
por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do
mesmo a Comarca de Palmas, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio
da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos
poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido
foro.

Palmas - Pr, _____ de _______________de 2017.

_______________________________
KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU
Prefeito Municipal de Palmas

TESTEMUNHAS:
01. ________________________
NOME:
RG:

_________________________
CONTRATADA
(Individual ou Grupo Informal)

02._________________________
NOME:
RG:

EXTRATO DO CONTRATO N.º_______
CHAMADA PÚBLICA N° 13/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:
Município de PALMAS, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito
interno, com sede à Avenida Clevelândia, 521, inscrito no CNPJ/MF n.º
76.161.181/0001-08, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Dr.
Kosmos Panayotis Nicolaou, brasileiro, casado, médico, residente e
domiciliado nesta cidade, portador do CPF nº 183.136.630-49 e RG sob
nº 4573515-0 – PR, e
CONTRATADA: _______________________________________________________
OBJETO:
RECURSOS:
2.023.3390.30 - 1122 - 202/2017
MERENDA ESCOLAR 2.018.3390.30 – 1000 e
2.023.3390.30 - 1126 - 203/2017 - MERENDA ESCOLAR
VALOR: R$ _____________(__________________).
FATURAMENTO: deverá ser apresentado, na sede da contratante, acompanhada de Certidão
Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal.
APLICAÇÃO DE MULTA: compete ao Departamento de Administração da Contratante a
aplicação de multas.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da data de assinatura do contrato.
FORO: Comarca de Palmas, Estado do Paraná.
CONTRATANTE:
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TERMO DE REFERÊNCIA
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