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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PROCESSO N.º 077/2022 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 015/2022 – CHAMADA PÚBLICA 
Nº. 002/2022 

 

1. PREÂMBULO 

 
1.1. O Município de Guarani, com sede na Praça Antônio Carlos, nº 10, Centro, Município de 
Guarani, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.338.160/0001-00, isento de 
inscrição estadual, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal Fernando Eduardo 
Pinheiro Bellotti, no uso de suas prerrogativas legais, e considerando o disposto no art. 21 da 
Lei 11.947/09, na Resolução nº 25, de 4 de julho de 2012, Resolução FNDE/CD N° 26 de 17 de 
junho de 2013 e Resolução nº 4, de 2 de Abril de 2015, através da Secretaria Municipal de 
Educação e da Comissão Permanente de Licitação, 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, até 31 de dezembro 
de 2022. Justifica-se o processo em virtude de oferecer e manter produtos para Merenda 
Escolar de qualidade a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino, dentro das exigências do 
PNAE.    
 
1.2. Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão 
apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda no período de 04 de julho de 
2022 a 25 de julho de 2022 no horário de 08h00min as 11h00min e de 13h00min as 
16h00min no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, com sede na Praça Antônio Carlos, nº 10, 
Bairro Centro, Guarani – MG, 2º andar. 
 

2.  DO OBJETO 

 
2.1. O objeto da presente Dispensa de Licitação - CHAMADA PÚBLICA para aquisição de 
gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao 
atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, até 31 de dezembro de 2022. 
Justifica-se o processo em virtude de oferecer e manter produtos para Merenda Escolar de 
qualidade a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino, dentro das exigências do PNAE.    
 

3. PRODUTOS  

 
3.1. 

N° 

Item 

Descrição Und. Qtd. Vlr. Unit. Vlr. Tot. 

0001 ABOBRINHA KG 323 4,95 1.598,85 

0002 ALFACE MLH 570 8,94 5.095,80 
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0003 BANANA KG 1.045 4,33 4.524,85 

0004 BISCOITO CASEIRO (ROSQUINHA 

DE LEITE) 

KG 160 21,91 3.505,60 

0005 CEBOLINHA MLH 570 2,36 1.345,20 

0006 CENOURA KG 375 3,89 1.458,75 

0007 CHUCHU KG 288 2,86 823,68 

0008 COUVE MLH 532 5,61 2.984,52 

0009 FEIJÃO VERMELHO KG 627 10,69 6.702,63 

0010 GOIABA KG 1.160 5,88 6.820,80 

0011 INHAME KG 342 3,36 1.149,12 

0012 IOGURTE INTEGRAL, SABOR 

MORANGO E NATURAL (LITRO) 

LT 513 9,75 5.001,75 

0013 LARANJA KG 1.478 3,13 4.626,14 

0014 MANDIOCA KG 442 4,17 1.843,14 

0015 MORANGA KG 304 3,36 1.021,44 

0016 SALSA MLH 570 2,38 1.356,60 

3.2. Preço de aquisição é o preço a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar. 
(Resolução FNDE nº 04/2015, Art.29, §3º). 

4. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 
4.1.  As despesas decorrentes dos contratos oriundos deste processo correrão por conta das 
seguintes dotações orçamentárias:  
 
3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0010.2.0042 – FONTE: 00.01.44 - PROGRAMA DE MERENDA 
ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL;  
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3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0010.2.0043 – FONTE: 00.01.44 - PROGRAMA DE MERENDA 
ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL.  
 
4.2.  O valor estimado para aquisição do presente objeto é de R$ 49.858,87 (quarenta e 
nove mil oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos). 
 

5. DA HABILITAÇÃO E PROJETO DE VENDA 

 
5.1.  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 04/2015. 
 
5.2. Para a habilitação, os fornecedores da agricultura familiar interessados, deverão 
apresentar os documentos a seguir apontados, em envelope indevassável, separado e distinto 
do projeto de venda, contendo na parte externa, além da razão social e endereço da proponente 
os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI/MG  
PROCESSO Nº 077/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2022 - CHAMADA PÚBLICA Nº 
002/2022.  
NOME DO FORNECEDOR INDIVIDUAL, GRUPO FORMAL OU INFORMAL. 
 
5.3. ENVELOPE Nº 001 - HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL (não organizado 
em grupo): 
 
5.3.1. 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 - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e 
 
IV - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção 
própria, relacionada no projeto de venda. 
 
5.4. ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL: 
 
5.4.1. 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; 
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II - o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 
dias; 
 
III - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e 
 
IV - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 
agricultores familiares relacionados no projeto de venda. 
 
5.5. ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL: 
 
5.5.1. O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo 
relacionados, sob pena de inabilitação: 
 
I - a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 
 
II - o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias; 
 
III - a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 
 
IV - as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão 
competente; 
 
V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 
associados/cooperados; 
 
VI - a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento 
do limite individual de venda de seus cooperados/associados. 
 
VII - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e 
 
5.6. ENVELOPE Nº 02 - PROJETO DE VENDA: 
 
5.6.1. 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 modelo da Resolução FNDE n.º 04/2015, previsto no anexo III. 
 
5.6.2. A proposta deverá ser enviada em envelope indevassável, contendo na parte externa, 
além da razão social e endereço da proponente os seguintes dizeres:  
 
ENVELOPE N° 002 – PROPOSTA DE PREÇOS - PROJETO DE VENDA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI/MG 
PROCESSO Nº 077/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2022 - CHAMADA PÚBLICA Nº 
002/2022.  
NOME DO FORNECEDOR  
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5.6.3. A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão pública e 
registrada em ata no dia 26/07/2022 (Terça-Feira), após o término do prazo de 
apresentação dos projetos. O resultado da seleção será publicado em até 05 (Cinco) dias após 
o prazo da publicação da relação dos proponentes e no prazo de 05 (Cinco) dias o(s) 
selecionado(s) será (ão) convocado (s) para assinatura do(s) contrato(s). 
 
5.6.4. O(s) projeto(s) de venda a ser (em) contratado(s) será (ão) selecionado(s) conforme 
critérios estabelecidos pelo art. 25 da Resolução FNDE nº 04/2015. 
 
5.6.5. 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. 
 
5.6.6. Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos constatada na 
abertura dos envelopes poderá ser concedido abertura de prazo para sua regularização de até 
05 dias úteis, conforme análise da Comissão Julgadora. 
 

6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS 

6.1. 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. 

6.2. 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. 

6.3. 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; 

javascript:LinkTexto('LEI','00010831','000','2003','NI','','','')
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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 Ex. 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. 

6.4. 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. 

6.5.  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. 

7. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS 

7.1. O(s) fornecedor (es) classificado(s) em primeiro lugar deverão entregar 01 (uma) 
amostra de cada produto indicado no quadro abaixo, na Secretaria Municipal de Educação, 
localizada na Rua Benedito Valadares, nº 138, Município de Guarani, Estado de Minas Gerais, 
em até 48h (quarenta e oito horas) após o encerramento da sessão pública para avaliação e 
seleção dos produtos a serem adquiridos, as quais deverão ser submetidas a testes necessários, 
imediatamente após a fase de habilitação. 

7.2. O resultado da análise será publicado em até 05 (Cinco) dias após o prazo da 
apresentação das amostras. Verificado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, a 
amostra será aprovada e o proponente será declarado vencedor. 

7.3. Caso a amostra não atenda as exigências fixadas no edital a mesma será reprovada e a 
proponente será desclassificada, sendo convocada a próxima classificada, respeitada a ordem 
de classificação, para apresentar amostra em igual prazo, e assim, sucessivamente até a 
apuração de amostra que corresponda a proposta que atendam os requisitos do Edital.   
 
7.4.  O setor responsável da Secretaria de Educação realizará a análise da amostra e emitirá 
parecer técnico a ser anexado ao processo. 
 

8. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

8.1. A entrega dos gêneros alimentícios deverá respeitar o cronograma constante do Anexo I 
do edital. 

8.2. O objeto do presente certame será entregue ao Contratante a contar da assinatura do 
contrato, mediante solicitação da Secretaria requisitante, PARCELADAMENTE e de acordo 
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com o Cronograma elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, devendo a entrega ser 
efetuada nos estabelecimentos constantes do Cronograma do Anexo I do presente edital. 

9. DA VIGÊNCIA 

 
9.1.     A vigência do instrumento contratual decorrente da presente Dispensa de Licitação - 
Chamada Pública será contada a partir da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2022. 
 

10. DO PAGAMENTO 

 
10.1. Entregue e aceito o fornecimento do objeto, o pagamento devido será efetuado em até 
30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal, juntamente com as Certidões Fiscais, caso a 
empresa tenha empregados e caso não tenha, declaração no corpo da nota fiscal, em 
conformidade com as instruções normativas da Previdência Social, mediante apresentação da 
Nota Fiscal. 
 
10.2. Os preços estabelecidos neste contrato poderão sofrer equilíbrio financeiro, conforme 
art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
11.1.  O presente Edital de Dispensa de Licitação - Chamada Pública poderá ser obtido no 
Departamento de Licitações de Guarani no horário de expediente, de 08hrs:45min e de 
13hrs:45min mediante entrega de CD (não tiramos cópias) ou através de solicitação pelo e -
mail: licitacao@guarani.mg.gov.br, ou site oficial da Prefeitura: www.guarani.mg.gov.br 
 
11.2. Os gêneros alimentícios deverão atender ao disposto na legislação sanitária (federal, 
estadual ou municipal) específica para os alimentos de origem animal e vegetal. 
 
11.3. O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural 
para a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$ 40.000,00 (Quarenta Mil 
Reais), por DAP/Ano/Entidade Executora, 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$ 40.000,00 (Quarenta 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$ 
40.000,00 (Quarenta Mil Reais). 
 

mailto:licitacao@guarani.mg.gov.br
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11.4. 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 8.666/1993.10.8. Integram este Edital os seguintes anexos:  
 
11.5. A Sessão Pública poderá ser suspensa, caso assim haja necessidade, para análise dos 
documentos de habilitação ou projeto de venda.  
 

12. DOS ANEXOS 

 
 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E MEMORIAL DESCRITIVO  
ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO  
ANEXO III- PROJETO DE VENDA 
 

13. DO FORO 

 
13.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Guarani/MG, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
 

Guarani – MG, em 23 de junho de 2022. 
 

 
__________________________________________________________ 

FERNANDO EDUARDO PINHEIRO BELLOTTI 
Prefeito Municipal 

 
 

_________________________________________________ 
ADRIANA DE TOLEDO BARROS LAMARCA 

Secretária Municipal de Educação 
  
 

_______________________________________ 
RENAN BRAGA PEREIRA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
 
 

_____________________________________________________ 
RICARDO DE OLIVEIRA ZANELLA 

Assessor Jurídico – OAB/MG Nº 92.615 
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
PROCESSO N.º 077/2022 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2022 – CHAMADA PÚBLICA 

Nº. 002/2022 
 
 

1. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, até 
31 de dezembro de 2022.  
 
2. JUSTIFICATIVA: Justifica-se o processo em virtude de oferecer e manter produtos para 
Merenda Escolar de qualidade a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino, dentro das 
exigências do PNAE. 
 
3. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
 
3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0010.2.0042 – FONTE: 00.01.44 - PROGRAMA DE MERENDA 
ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL;  
 
3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0010.2.0043 – FONTE: 00.01.44 - PROGRAMA DE MERENDA 
ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL.  
 
4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
4.1. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigaço es 
dentro das normas e condiço es deste processo. 
 
4.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues que estejam em desacordo com as 
especificaço es e obrigaço es assumidas pela contratada. 
 
4.3. Efetuar os pagamentos nas condiço es e preços pactuados. 
 
4.4. Efetuar o pagamento a contratada por meio de cre dito em conta corrente banca ria, 
mediante a apresentaça o da respectiva nota fiscal de serviços eletro nica, devidamente 
discriminada, com destaque as retenço es devidas. 
 
4.5. Conferir se os produtos esta o de acordo com o inicialmente proposto, embora a 
contratada seja a u nica e exclusiva responsa vel pelas condiço es especificadas. 
 
4.6. Comunicar a contratada qualquer irregularidade na entrega dos produtos e solicitar 
imediatamente a troca, caso o item na o esteja em conformidade com o especificado. 
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5.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
5.1. Entregar, pelo preço contratado, os produtos objeto deste Termo de Refere ncia, segundo 
as necessidades e requisiço es da Unidade requisitante. 
 
5.2. Entregar o objeto especificado na Nota de Empenho, de acordo com as necessidades e o 
interesse da Unidade Requisitante, obedecendo rigorosamente os prazos e as condições 
estabelecidas neste Termo de Referência. 
 
5.3. Responsabilizar-se integralmente pela entrega, nos termos da legislação vigente e 
exigências editalícias, observadas as especificações, normas e outros detalhamentos, quando 
for o caso ou no que for aplicável, fazer cumprir, por parte de seus empregados e prepostos, as 
normas da Unidade Requisitante. 
 
5.4. Substituir todo e qualquer produto fornecido com problemas de qualidade.  
 
5.5. Entregar os produtos no prazo, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber 
às leis do consumidor. 
 
5.6. Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do objeto, reservando 
ao Município o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados. 
 
5.7. Comunicar imediatamente a Unidade Requisitante, quando for o caso, qualquer 
anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as 
providências de regularização necessárias. 
 
5.8. Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, 
securitários e outros advindos da execução do objeto, de forma a eximir a Unidade 
Requisitante de quaisquer ônus e responsabilidades. 
 
5.9. Manter durante toda a execuça o contratual, em compatibilidade com as obrigaço es 
assumidas, todas as condiço es de habilitaça o e qualificaça o exigidas na licitaça o. 
 
5.10. Efetuar a troca do produto considerado impro prio no prazo ma ximo de 24 (vinte e 
quatro) horas, contado do recebimento. 
 
6.  DA FORMA DE PAGAMENTO: 
 
6.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contado da data de liquidação da(s) 
nota(s) fiscal (ais) faturada(s). 
 
6.2. O pagamento da(s) nota(s) fiscal (ais) fica condicionado ao cumprimento dos critérios 
de recebimento previstos no edital.  
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6.3. O pagamento será efetivado por meio de crédito em conta corrente do favorecido, 
exclusivamente, em Instituição Bancária contratada; 
 
6.4. Juntamente com a nota fiscal, que deverá ser emitida em 02 VIAS, a contratada deverá 
apresentar as documentações relativas às Certidões Negativas de Débito de acordo com o art. 
29 da Lei de Licitações n.º 8.666/1993. 
 
7.  DA ENTREGA E DO PRAZO:  
 
7.1. O prazo de entrega deverá ser imediata diante a uma ordem de compra pelo setor 
responsável à firma vencedora. 
 
7.2. A entrega deverá ser feita nos seguintes endereços: 
 
- Escola Municipal Ministro Odilon Braga; 
- Escola Municipal Francisco Peixoto; 
- CEMEI Professora Alcyone Alves Vidal Neves; 
 - AEE Atendimento Educacional Especializado. 
 
8. LISTA DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FAZER A DISPENSA DE 
LICITAÇÃO: 
 

Para o período de 05 (cinco) meses 
 

N° 

Item 

Descrição Und. Qtd. Vlr. Unit. Vlr. Tot. 

0001 ABOBRINHA KG 323 4,95 1.598,85 

0002 ALFACE MLH 570 8,94 5.095,80 

0003 BANANA KG 1.045 4,33 4.524,85 

0004 BISCOITO CASEIRO (ROSQUINHA 

DE LEITE) 

KG 160 21,91 3.505,60 

0005 CEBOLINHA MLH 570 2,36 1.345,20 

0006 CENOURA KG 375 3,89 1.458,75 

0007 CHUCHU KG 288 2,86 823,68 
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0008 COUVE MLH 532 5,61 2.984,52 

0009 FEIJÃO VERMELHO KG 627 10,69 6.702,63 

0010 GOIABA KG 1.160 5,88 6.820,80 

0011 INHAME KG 342 3,36 1.149,12 

0012 IOGURTE INTEGRAL, SABOR 

MORANGO E NATURAL (LITRO) 

LT 513 9,75 5.001,75 

0013 LARANJA KG 1.478 3,13 4.626,14 

0014 MANDIOCA KG 442 4,17 1.843,14 

0015 MORANGA KG 304 3,36 1.021,44 

0016 SALSA MLH 570 2,38 1.356,60 

 
 

 
Adriana de Toledo Barros Lamarca 
Secreta ria Municipal de Educaça o 
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ANEXO II 
 

MINUTA DE CONTRATO Nº 0___/2022 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE 
GUARANI E O FORNECEDOR 
_______________________________, PARA CONTRATAÇÃO DOS 
SERVIÇOS E SOB AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 
SEGUINTES: 

                                
Contrato que celebram entre si, de um lado, o MUNICÍPIO DE GUARANI/MG, portador do CNPJ 
sob o nº 18.338.160/0001-00, com sede a Praça Antônio Carlos, nº 10, Centro, Município de 
Guarani, Estado de Minas Gerais, representado por seu Exmo. Sr. Prefeito Municipal 
FERNANDO EDUARDO PINHEIRO BELLOTTI, doravante denominado CONTRATANTE e de 
outro lado como CONTRATADO, o (a) fornecedor (a) ______________________ portador (a) do CNPJ 
sob o n.º _______________, (no caso de grupo formal), neste ato representada pelo SR (A). 
_________________, devidamente inscrito no CPF sob o nº _______________ ( grupos informais e 
individuais),  com endereço à Rua ___________, nº ____, Bairro __________, na cidade de ______________, 
______________, CEP _______________,  têm entre si justo e contratado o seguinte: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: 
 
1.1. É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e 
do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar, até 31 de dezembro de 2022. Justifica-se o processo em virtude de 
oferecer e manter produtos para Merenda Escolar de qualidade a todos os alunos da Rede 
Municipal de Ensino, dentro das exigências do PNAE.    

1.2. O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito neste Contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO LIMITE DE VENDAS: 

2.1. O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO será de até R$ 
40.000,00 (Quarenta Mil Reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a 
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR CONTRATADO: 

3.1. Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no 
quadro), de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o 
valor total de R$ _____________ (_______________________). 
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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. 

 Produto Unidade Quantidade 
Periodicidade 

de Entrega 
Preço de Aquisição 

        

Preço 
Unitário  

(divulgado 
na chamada 

pública) 

Preço Total 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Valor Total do Contrato   

 
CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO: 
 
4.1. A despesa com a aquisição de Gêneros Alimentícios do Programa da Agricultura 
Familiar e Empreendedor Familiar Rural destinado ao atendimento do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE correrá a conta das seguintes dotações orçamentárias:  
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3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0010.2.0042 – FONTE: 00.01.44 - PROGRAMA DE MERENDA 
ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL;  
 
3.3.90.30.00.2.04.03.12.306.0010.2.0043 – FONTE: 00.01.44 - PROGRAMA DE MERENDA 
ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO: 
 
5.1. O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Terceira, alínea 
"a", e após a tramitação do processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no 
valor correspondente às entregas do mês anterior. 
 
5.2. O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do 
CONTRATADO, está sujeito a pagamento de multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o 
valor da parcela vencida. 
 
5.3. O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11 do artigo 
45 da Resolução CD/FNDE nº 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. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS DANOS: 
 
6.1. 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. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO INTERESSE PÚBLICO: 
 
7.1. 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; 
 
7.2. Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada 
culpa do CONTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o 
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aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas. 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES: 
 
8.1. A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada 
judicialmente. 
 
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO: 
 
9.1. A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato, da 
Secretaria Municipal de Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar 
- CAE e outras entidades designadas pelo contratante ou pela legislação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA LEGISLAÇÃO: 
 
10.1. O presente contrato rege-se, ainda, pela Dispensa de Licitação nº 001/2022 - Chamada 
Pública n.º 001/2022, pela Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, Resolução 
CD/FNDE nº 04/2015, pela Lei nº 8.666/1993 e pela Lei nº 11.947/2009, em todos os seus 
termos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ADITIVO: 
 
11.1. Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as 
partes, resguardadas as suas condições essenciais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES  
 
12.1.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

12.1.1.  Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigaço es 
dentro das normas e condiço es deste processo. 
 
12.1.2.  Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues que estejam em desacordo com as 
especificaço es e obrigaço es assumidas pela contratada. 
 
12.1.3. Efetuar os pagamentos nas condiço es e preços pactuados. 
 
12.1.4.  Efetuar o pagamento a contratada por meio de cre dito em conta corrente banca ria, 
mediante a apresentaça o da respectiva nota fiscal de serviços eletro nica, devidamente 
discriminada, com destaque as retenço es devidas. 
 
12.1.5. Conferir se os produtos esta o de acordo com o inicialmente proposto, embora a 
contratada seja a u nica e exclusiva responsa vel pelas condiço es especificadas. 
 
12.1.6. Comunicar a contratada qualquer irregularidade na entrega dos produtos e solicitar 
imediatamente a troca, caso o item na o esteja em conformidade com o especificado. 
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12.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
12.2.1.  Entregar, pelo preço contratado, os produtos objeto deste Termo de Refere ncia, segundo 
as necessidades e requisiço es da Unidade requisitante. 

12.2.2.  Entregar o objeto especificado na Nota de Empenho, de acordo com as necessidades e o 
interesse da Unidade Requisitante, obedecendo rigorosamente os prazos e as condições 
estabelecidas neste Termo de Referência. 
 
12.2.3.  Responsabilizar-se integralmente pela entrega, nos termos da legislação vigente e 
exigências editalícias, observadas as especificações, normas e outros detalhamentos, quando 
for o caso ou no que for aplicável, fazer cumprir, por parte de seus empregados e prepostos, as 
normas da Unidade Requisitante. 
 
12.2.4. Substituir todo e qualquer produto fornecido com problemas de qualidade.   
 
12.2.5. Entregar os produtos no prazo, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber 
às leis do consumidor. 
12.2.6. Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do objeto, reservando 
ao Município o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados. 
 
12.2.7.  Comunicar imediatamente a Unidade Requisitante, quando for o caso, qualquer 
anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as 
providências de regularização necessárias. 
 
12.2.8.  Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, 
securitários e outros advindos da execução do objeto, de forma a eximir a Unidade 
Requisitante de quaisquer ônus e responsabilidades. 
 
12.2.9.  Manter durante toda a execuça o contratual, em compatibilidade com as obrigaço es 
assumidas, todas as condiço es de habilitaça o e qualificaça o exigidas na licitaça o. 
 
12.2.10. Efetuar a troca do produto considerado impro prio no prazo ma ximo de 24 (vinte e 
quatro) horas, contado do recebimento. 
 

12.2.12. Os itens devera o ser entregues respeitando os hora rios, locais e tipos de alimentos 
definidos e, caso necessa rio, em conformidade com as alteraço es determinadas pela Secretaria 
Municipal de Educaça o. 
 
12.2.13. A quantidade dos produtos esta  estimada para atender o segundo semestre de 2022, 
com a entrega parcelada, preferencialmente a s segundas-feiras e/ou terças-feiras nos locais:  
 
Escola Municipal Ministro Odilon Braga, situada a  Rua Benedito Valadares, 140 bairro Centro. 
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Escola Municipal Francisco Peixoto, localizada na Praça Marechal Floriano Peixoto, largo da 
Matriz. 
 
Escola CEMEI Professora Alcyone Alves Vidal Neves, Rua Ota vio Furtado Sarmento, 40, bairro 
Nova Guarani.  
 
12.2.14. As mercadorias que na o corresponderem a  qualidade exigida sera o devolvidas no ato 
da entrega. 
 
12.2.15. As frutas e hortaliças devera o ser de boa qualidade, com tamanho me dio padronizado, 
estarem frescas, sadias, inteiras, intactas e firmes, no ponto de maturaça o adequado para 
consumo e isentas de sujidades, materiais terrosos ou corpos estranhos aderidos a  superfí cie 
externa, larvas, parasitas e insetos, leso es que afetem a sua apare ncia, qualidade e utilizaça o. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO: 
 
13.1. Este Contrato, 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. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA: 
 
14.1. O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos 
mediante o cronograma apresentado (Cláusula Quarta) ou até 31 de dezembro de 2022. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
15.1. As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio 
de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento ou por fax, 
transmitido pelas partes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO:  
 
16.1. Elegem as partes o Foro da Comarca de Guarani/ MG, para dirimir qualquer ação 
oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 
 
16.2. E por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente Contrato, lavrado em 02 
(duas) vias de igual teor, valor e forma, que vão assinados pelas partes e 02 (duas) 
testemunhas instrumentárias, para que produza efeitos jurídicos e legais. 
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Guarani, MG, aos ____ de _______ de 2022. 
 

 
_________________________________________________________ 

MUNICÍPIO DE GUARANI/MG 
FERNANDO EDUARDO PINHEIRO BELLOTTI 

PREFEITO DE GUARANI  
CONTRATANTE 

 
 

CONTRATADA 
 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
Nome: ____________________________                                       Nome: _____________________________ 
Assinatura: _______________________                                                 Assinatura:________________________ 
CPF: ______________________________                                      CPF: _______________________________ 
 
 
ASSESSORIA JURÍDICA: 
 
Atendendo as determinações contidas na Lei Federal n.º 11.947/2009, Resolução FNDE/CD N° 
26 de 17 de junho de 2013, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, declaro estar de acordo 
com os termos do presente Contrato. 
 
 

_____________________________________________ 

Ricardo de Oliveira Zanella 
Assessor Jurídico – OAB/MG Nº 92.615 
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ANEXO III 

 
MODELO DE PROJETO DE VENDA MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS FORMAIS 

PROJETO DE VENDA DE GE NEROS ALIMENTI CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇA O 
ESCOLAR/PNAE 

IDENTIFICAÇA O DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PU BLICA Nº 

I - IDENTIFICAÇA O DOS FORNECEDORES 

GRUPO FORMAL 

1. Nome do Proponente 2. CNPJ 

3. Endereço 4. Municí pio/UF 

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

8. Nº DAP Jurí dica 9. Banco 10. Age ncia Corrente 11. Conta Nº da Conta 

12. Nº de Associados 
13. Nº de Associados de acordo com a Lei nº 
11.326/2006 

14. Nº de Associados 
com DAP Fí sica 

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

18. Endereço 19. Municí pio/UF 

II - IDENTIFICAÇA O DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 

1. Nome da Entidade 2. CNPJ 
3. 
Municí pio/UF 

4. Endereço 5. DDD/Fone 

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

III - RELAÇA O DE PRODUTOS 

1. Produto 2. Unidade 
3. 
Quantidade 4. Preço de Aquisiça o* 

5. 
Cronograma de 
Entrega dos 
produtos 

   4.1. Unita rio 4.2. Total 

       

       

OBS: * Preço publicado no Edital n xxx/xxxx (o mesmo que consta na chamada pu blica). 
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Declaro estar de acordo com as condiço es estabelecidas neste projeto e que as informaço es acima conferem 
com as condiço es de fornecimento. 

 

Local e Data 

Assinatura 

do Representante do Grupo Formal 

 

Fone/E-mail: 
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MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS INFORMAIS 

PROJETO DE VENDA DE GE NEROS ALIMENTI CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 
ALIMENTAÇA O ESCOLAR/PNAE 

IDENTIFICAÇA O DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PU BLICA Nº 

I - IDENTIFICAÇA O DOS FORNECEDORES 

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

III - RELAÇA O DE FORNECEDORES E PRODUTOS 

1. Identificaça o do 
Agricultor (a) Familiar 

2. Produto 3. Unidade 
4. 
Quantidade 

5. Preço de Aquisiça o* 
/Unidade 

6.Valor Total 

      Total 
agricultor 

      Total 
agricultor 

      Total 
agricultor 

      Total 
agricultor 

      Total 
agricultor 

      Total 
agricultor 

 Total do 
projeto 

 

OBS: * Preço publicado no Edital n xxx/xxxx (o mesmo que consta na chamada pu blica). 

IV - TOTALIZAÇA O POR PRODUTO 

1. Produto 
2. 
Unidade 

3. 
Quantidade 

4. 
Preço/Unidade 

5. Valor Total por 
Produto 

6. Cronograma de 
Entrega dos Produtos 

      

      

      

    Total do projeto:  
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Declaro estar de acordo com as condiço es estabelecidas neste projeto e que as informaço es acima 
conferem com as condiço es de fornecimento. 

Local e Data: Assinatura do Representante do Grupo Informal 
Fone/E-mail: CPF: 

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

Assinatura 

   

   

   

GRUPO INFORMAL 

1. Nome do Proponente 2. CPF 

3. Endereço 4. Municí pio/UF 5. CEP 

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

8. Organizado por Entidade Articuladora ( ) Sim ( ) 
Na o 

9.Nome da Entidade 
Articuladora (quando 
houver) 

 
10. E-mail/Fone 

II - FORNECEDORES PARTICIPANTES 

1. Nome do 
Agricultor 
(a) Familiar 

  
 
2. CPF 

  
 
3. DAP 

 
 
4. Banco 

 

5. Nº 
Age ncia 

 
6. Nº Conta 
Corrente 

        

        

        

        

        

III- IDENTIFICAÇA O DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 

1. Nome da Entidade 2. CNPJ 
3. 
Municí pio 

4. Endereço 
5. 
DDD/Fone 



 Prefeitura Municipal de Guarani 

Praça Antônio Carlos, Nº10 - Centro - Guarani / MG - CEP 36160-000  

Tel: (32) 3575.1622 | E-mail: licitacao@guarani.mg.gov.br 
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MODELO PROPOSTO PARA OS FORNECEDORES INDIVIDUAIS 

 

PROJETO DE VENDA DE GE NEROS ALIMENTI CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 
ALIMENTAÇA O ESCOLAR/PNAE 

IDENTIFICAÇA O DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PU BLICA Nº 

I- IDENTIFICAÇA O DO FORNECEDOR 

FORNECEDOR (A) INDIVIDUAL 

1. Nome do Proponente 2. CPF 

3. Endereço 4. Municí pio/UF 5.CEP 

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

9. Banco 10.Nº da Age ncia 11.Nº da Conta Corrente 

II- Relaça o dos Produtos 

 
Produto 

 
Unidade 

 
Quantidade 

Preço de Aquisiça o* Cronograma 
de Entrega dos 
produtos Unita rio Total 

      

      

      

OBS: * Preço publicado no 
Edital n xxx/xxxx (o 
mesmo que consta na 
chamada pu blica). 

 

III - IDENTIFICAÇA O DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 

Nome CNPJ Municí pio 

Endereço Fone 

Nome do Representante Legal CPF 

Declaro estar de acordo com as condiço es estabelecidas neste projeto e que as informaço es acima 
conferem com as condiço es de fornecimento. 

Local e Data: 
Assinatura do Fornecedor 
Individual 

CPF: 

 
 
 


