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PORTARIA Nº 003/2023/GAB/PREF
LAJEADO/TO, 09 DE JANEIRO DE 2022.

“Dispõe sobre a designação de fiscais de contrato, para o 
exercício de 2023”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAJEADO, ESTADO 
DOTOCANTINS, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 80,III, da Lei 
Orgânica Municipal e tendo em vista, o disposto no art. 67 da lei nº 8.666/93, 
Lei de Licitação e Contratos Administrativos, com o intuito de atingir o interesse 
público na execução do objeto contratado. 

R E S O L V E :

Art. 1º. Ficam designados os servidores abaixo relacionados para 
exercerem a função de Fiscais de Contrato da Prefeitura Municipal de Lajeado, 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento, Turismo, Juventude, 
Esporte e Cultura, Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural, Fundo Municipal de Saúde, Fundo 
Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, Fundo Municipal do Idoso, e Fundo Municipal de Educação sendo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO:
Aquisição de combustível: AGAILTON DE SOUSA SANTOS;
Aquisição de materiais e serviços diversos: PAULO JOSÉ 

CARVALHO PEREIRA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, 
SANEAMENTO, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA:

Aquisição de materiais e serviços diversos: JOÃO VICTOR RAMOS 
DE LIMA, OSMARISA SOARES FARIAS E IVAN LIMA DE OLIVEIRA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, 
TRANSPORTE, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL:

Aquisição de combustível e Aquisição de materiais e serviços 
diversos: AGAILTON DE SOUSA SANTOS E PAULO JOSÉ CARVALHO 
PEREIRA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:
Aquisição de combustível: AGAILTON DE SOUSA SANTOS;
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares: ANDERSON 

DE MENEZES BARBOSA;
Aquisição de materiais e serviços diversos: KIM ANDERSON 

CONCEIÇÃO DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDO 

MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, E FUNDO 
MUNICIPAL DO IDOSO:

Aquisição de combustível e Aquisição de materiais e serviços 
diversos: GERSONITA ALVES FONSECA E LUCILEIDE BEZERRA DE 
SOUSA.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
Aquisição de combustível; AGAILTON DE SOUSA SANTOS;
Aquisição de merenda escolar: NAYARA PARDINHO DE MORAES;
Aquisição de materiais e serviços diversos; NAYARA PARDINHO 

DE MORAES;
Transporte escolar: AGAILTON DE SOUSA SANTOS.

Art. 2º. Fica garantido pela administração as condições para o 
desempenho do encargo, com a devida observância do disposto na lei nº 8.666/93 
e nas normas internas da Prefeitura Municipal de Lajeado - TO, sem prejuízo de 
outros atos normativos pertinentes, caberá, ainda, no que for compatível com 
o contrato em execução: 

I - Receber cópia do termo de contrato realizar leitura e análise rígida 
do texto e esclarecer qualquer dúvida com o gestor do contrato;

II - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua 
responsabilidade e emitir os respectivos relatórios;

III - Encaminhar os relatórios e demais atos produzidos ao gestor do 
contrato com cópia para a Secretaria de Controle Interno; 

IV - Comunicar formalmente ao gestor do contrato a necessidade de 
celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;

V - Antecipar-se a solucionar problemas que afetem a relação 
contratual (greve, chuvas, fim de prazo, fragilidade da segurança, material 
inadequado, armazenamento, etc.); 

VI - Notificar a Contratada em qualquer ocorrência desconforme 
com as cláusulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da 
notificação (procedimento formal, com prazo);

VII - Em caso de obras e prestação de serviços de engenharia, anotar 
todas as ocorrências no diário de obras, tomando as providências que estejam 
sob sua alçada e encaminhando ao gestor do contrato aquelas que fugirem de 
sua alçada;

VIII - Receber e encaminhar imediatamente as faturas/notas fiscais, 
devidamente atestadas à unidade de compras da Prefeitura, observando 
previamente se a fatura apresentada pela Contratada refere-se ao objeto que foi 
efetivamente contratado, fazendo a devida conferência dos documentos fiscais 
que a integram;

IX - Fiscalizar a manutenção, pela Contratada, das condições de 
sua habilitação e qualificação, com a solicitação dos documentos necessários 
à avaliação; 

X - Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as 
especificações do objeto contratado, observando o contrato e o termo de 
referência;

XI - Em se tratando de obras e serviços de engenharia, receber 
provisoriamente o objeto do Contrato, no prazo estabelecido, mediante termo 
circunstanciado assinado pelas partes; 

XII - Procurar auxílio junto nas áreas competentes em caso de dúvidas 
técnicas, administrativas, controle interno ou jurídicas.

Art. 3º. A Unidade Administrativa de Contratos e Convênios (ou 
equivalente) disponibilizará ao Fiscal do Contrato, designado nesta Portaria, 
cópia do contrato, do edital da licitação, do projeto básico ou do termo de 
referência, da proposta da Contratada, e, oportunamente, dos aditivos, sem 
prejuízo de outros documentos que o fiscal entender necessário ao exercício 
da fiscalização. 

Parágrafo único. Os documentos mencionados no caput deste artigo 
poderão ser disponibilizados tanto em meio físico quanto digital. 

Art. 4º. Fica garantido ao Fiscal do Contrato amplo e irrestrito acesso 
aos autos do processo administrativo relativo ao Contrato sob sua fiscalização. 

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos, aos dois dias de janeiro de 2023.

Art. 6º.  Revogam-se os dispositivos em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, ESTADO 
DO TOCANTINS, aos 09 dias do mês de janeiro de 2023.

ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA Nº 004/2023/GAB/PREF

LAJEADO/TO 09 DE JANEIRO DE 2023

“Dispõe sobre Suspensão de Licença não remunerada 
para tratar de interesse particular (Portaria 025/2022), e 
dá outras providências.”

ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JÚNIOR, Prefeito Municipal de 
Lajeado, Estado do Tocantins, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º - Suspender, a pedido, licença para tratar de interesse particular, 
nos termos do art. 139, inciso VI da Lei 181/2001, concedida a servidora Lucilene 
Rodrigues Lemes, matrícula 1455, merendeira, com retorno às suas atividades 
a partir do dia 10 de janeiro de 2023.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, ESTADO 
DO TOCANTINS, aos nove dias do mês de janeiro de 2023

ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

 

 

 
Chamada Pública n.º 01/2023, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura 

Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e 
Resolução do Conselho Deliberativo n° 21 de 16 de novembro de 2021. 

 

A Prefeitura Municipal de Lajeado-TO, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Justiniano 
Monteiro nº 2076, Centro, inscrita no CNPJ sob nº 37.420.650/0001-04 representada neste ato pelo 
Prefeito Municipal, o Senhor Antônio Luiz Bandeira Júnior, no uso de suas prerrogativas legais e 
considerando o disposto no art. 14, da Lei nº 11.947/2009 e Resoluções do FNDE relativas ao PNAE, 
através da Secretaria Municipal de Educação, com sede na Avenida Sérgio Nogueira s/n, telefone (63) 
3519-1176 e sua representante legal a senhora Luiza Rodrigues de Souza Brasileiro, inscrita no CPF 
sob n.º 548.040.191-20, 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, no período de 01 de fevereiro de 2023 a 01 de fevereiro 2024. Os 
interessados (Grupos Formais, informais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a 
documentação para habilitação e Projeto de Venda até dia 26 de janeiro de 2023 das 08 às 12:00 horas, 
na sede da Secretaria Municipal de Educação. Os formulários poderão ser adquiridos na Secretaria 
Municipal de Educação e no site da Prefeitura Municipal de Lajeado – TO. Poderão visualizar nos murais 
das Escolas Municipais Sebastião de Sales Monteiro e Juscelino Kubitschek, Centro Educacional Infantil 
Dona Antônia Sales Monteiro e Colégio Estadual Nossa Senhora da Divina Providência. 

1. OBJETO 

O objeto da presente Chamado 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: 

ORD PRODUTO UN QTD 
*Preço de Aquisição (R$) 

Valor Unitário   Valor Total 
01 ABACAXI: produtos frescos e com grau de maturação 

intermediária. Deverá apresentar odor agradável, consistência 
firme, não deverá apresentar perfurações, machucados e 
coloração não característica. 

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

02 ABÓBORA CABOTIAN: com casca firme, tamanho grande, 
uniforme, sem ferimentos ou defeitos, turgescentes, intacta e 
bem desenvolvida, livre de terras ou corpos estranhos aderente 
a superfície externa. 

KG 250 R$ 8,00 R$ 2.000,00 

03 ALFACE LISA: de 1ª qualidade, compacta e firme, com folhas 
frescas e viçosas, sem lesões de origem física ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isentas 
de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em embalagem 
plástica, com peso expresso. Livres de resíduos de fertilizantes. 
Maço/Pé de 300g. 

PÉ 1.500 R$ 8,00 R$ 12.000,00 

04 BANANA PRATA: de 1ª qualidade, graúdas, em penca, frutos 
com 60 a 70% de maturação climatizada, com cascas uniformes 
no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da 
espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. 

KG 6.000 R$ 8,00 R$ 48.000,00 

 

 

05 BATATA DOCE: produto fresco, com casca firme, uniforme, 
sem ferimentos ou defeitos, turgescentes, intacta e bem 
desenvolvida, livre de terras ou corpos estranhos aderente a 
superfície externa. 

KG 600 R$ 8,00 R$ 4.800,00 

06 BETERRABA: produto fresco, com casca firme, uniforme, sem 
ferimentos ou defeitos, turgescentes, intacta e bem 
desenvolvida, livre de terras ou corpos estranhos aderente a 
superfície externa. 

KG 300 R$ 8,00 R$ 2.400,00 

07 CEBOLA: intactas, firmes, sem lesões de origem física e 
mecânica, isenta de rachaduras e cortes, tamanho e coloração 
uniforme e sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte. Isenta de sujidades. Acondicionada em 
saco plástico atóxico, transparente e resistente. 

KG 350 R$ 10,00 R$ 3.500,00 

08 CENOURA: de boa qualidade, sem rama, fresca, compacta e 
firme, sem lesões de origem físicas e mecânicas oriundos do 
manuseio e transporte, isenta de rachaduras e cortes, tamanho 
e coloração uniforme. Livre de sujidades. De colheita recente. 
Acondicionada em saco plástico atóxico, transparente e 
resistente. 

KG 600 R$ 8,00 R$ 4.800,00 

09 CHEIRO VERDE: com folhas firmes, de cor verde, de 1ª 
qualidade com molho graduado, composto de cebolinha e 
coentro, viçoso, brilhante, fresco, verde, sem excesso de 
umidade, sem sinais de amarelamento, com talos firmes, sem 
folhas escuras ou murchas, com grau de evolução completa, 
livre de insetos, isenta de danos por qualquer lesão física ou 
mecânica. Transportadas adequadamente. Maço de 300g 

MÇ 400 R$ 8,00 R$ 3.200,00 

10 COUVE MANTEIGA:  com folhas firmes, de cor verde de 1ª 
qualidade, com folhas integras, livres de fungos; transportadas 
em sacos plásticos transparentes de primeiro uso. MAÇO 300g. 

MÇ 300 R$ 8,00 R$ 2.400,00 

11 FARINHA DE MANDIOCA, TORRADA: embalagem íntegra, 
tipo pacote depolietileno de no Máximo 5,0kg de pesoliquido. 
Livre de misturas, resíduos ou impurezas, não deve apresentar 
odorforte e intenso (não característicos do produto) além de 
coloração anormal. Validade mínima de 3 meses a partir da 
data de entrega. A rotulagem deveconter no mínimo as 
seguintes informações nome ou marca, ingredientes, data de 
validade, lote e informações nutricionais. 
Agricultor - Necessário ter certificação sanitária 

KG 500 R$ 14,00 R$ 7.000,00 

12 FEIJÃO DE CORDA: novo, acondicionado em embalagem 
transparente plástica, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, 
isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas e livre de 
umidade e fragmentos ou corpos estranhos. Íntegro, de colheita 
recente; com aspecto, odor, cor e sabor próprio, livre de insetos, 
parasitas, larvas, material terroso, sujidade ou corpos 
estranhos; com grau de maturação adequado para o consumo, 
sem sinais de germinação ou resíduos de fertilizantes ou outras 
substancias químicas. Embalados em sacos plásticos 
transparentes. 

KG 200 R$ 15,00 R$ 3.000,00 

13 IOGURTE DE FRUTAS:  com polpa de e frutas naturais nos 
sabores ameixa, morango, maracujá e coco. Sua composição 
deverá conter no mínimo os seguintes ingredientes: leite 
pasteurizado, fermento lácteo e açúcar, conservante e 
espessante. Em 200 g deverá conter: de 160 a 180 calorias, 
carboidratos de 25 a 35 g, proteínas de 4 a 6 g, ser isento de 

L 600 R$ 17,00 R$ 10.200,00 
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gorduras trans e sódio entre 65 a 105 mg. Sua embalagem 
primária deverá ser frasco de poliuretano e tampa de plástico 
ou embalagens transparentes com capacidade de 1000 ml. 
Deverá conter suas informações nutricionais e sua procedência 
no rótulo da embalagem  

Agricultor - Necessário ter certificação sanitária/selo. 

14 LARANJA: boa qualidade, no ponto de maturação adequado 
para o consumo, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte. Acondicionada em saco atóxico, 
transparente e resistente. 

KG 2.000 R$ 8,00 R$ 16.000,00 

15 LEITE DE VACA PASTEURIZADO:  Leite pasteurizado em 
embalagem plástica apresentando cor, odor e sabor 
característicos, cada embalagem, contendo nome e endereço 
do fabricante, nome e composição do produto, informação 
nutricional, data de fabricação e validade, número do registro 
do estabelecimento produtor no órgão oficial competente, com 
validade mínima de uma semana contado a partir da entrega ao 
requerente. 

Agricultor - Necessário ter certificação sanitária/selo. 

L 2.700 R$ 6,00 R$ 16.200,00 

16 MAMÃO FORMOSA: produtos frescos e com grau de 
maturação intermediária. Deverá apresentar odor agradável, 
consistência firme, não deverá apresentar perfurações, 
machucados, coloração não característica. 

KG 1.900 R$ 9,00 R$ 17.100,00 

17 MANDIOCA: produtos frescos e com grau de maturação 
intermediária. Deverá apresentar odor agradável, consistência 
firme, não deverá apresentar perfurações, machucados, 
coloração não característica.  

KG 800 R$ 9,00 R$ 7.200,00 

18 MELANCIA:  Fruto com 70 a 80% de maturação, com aspecto, 
cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, devendo 
ser bem desenvolvido, isenta de enfermidades, parasitas e 
larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de colheita 
recente, livre de resíduos de fertilizantes. 

KG 5.000 R$ 5,00 R$ 25.000,00 

19 MELÃO:  Fruto com 70 a 80% de maturação, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser 
bem desenvolvido, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente, livre de 
resíduos de fertilizantes. 

KG 1.600 R$ 8,00 R$ 12.800,00 

20 MEXERICA: boa qualidade, no ponto de maturação adequado 
para o consumo, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte. Acondicionada em saco atóxico, 
transparente e resistente. 

KG 1.000 R$ 9,00 R$ 9.000,00 

21 MILHO VERDE EM ESPIGA: Espiga limpa, sem casca e 
sujidades, tamanho médio a grande, isenta de fungos e indícios 
de germinação, espigas de milho novo, não sendo aceitos 
espigas com milho passado do ponto de consumo. Unidade: 
espiga de milho com peso de aproximadamente 300g. 

UN 3.000 R$ 4,00 R$ 12.000,00 

22 OVO DE GALINHA CAIPIRA:  Ovo caipira pesando no mínimo 
50g por unidade isento de sujidades, fungos, trincas, 
substâncias tóxicas, cor, odor e sabor anormais. Contendo IMA. 
Deve ser entregue em embalagem (pente) apropriada com 12 

DZ 400 R$ 15,00 R$ 6.000,00 
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unidades, etiquetada identificando a instituição que está sendo 
entregue e a quantidade total. 

23 PIMENTA DE CHEIRO: de boa qualidade, íntegro, firme, grau 
de maturação adequada, isenta de substâncias terrosas, 
sujidades, corpos estranhos e umidade. Acondicionada em 
saco plástico atóxico, transparente e resistente. 

KG 80 R$ 47,00  R$ 3.760,00 

24 POLPA DE AÇAÍ:  Congelada, preparada com frutas sãs, 
limpas e isentas de parasitos e detritos animais ou vegetais. 
Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da 
fruta, nem substâncias estranhas à sua composição normal. 
Deverá se apresentar acondicionada em embalagens 
transparentes com peso líquido de 01 Kg, com informações 
nutricionais de acesso ao consumidor. 

Agricultor - Necessário ter certificação sanitária/selo. 

KG 340 R$ 32,00 R$ 10.880,00 

25 POLPA DE ACEROLA:   Congelada, preparada com frutas sãs, 
limpas e isentas de parasitos e detritos animais ou vegetais. 
Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da 
fruta, nem substâncias estranhas à sua composição normal. 
Deverá se apresentar acondicionada em embalagens 
transparentes com peso líquido de 01 Kg, com informações 
nutricionais de acesso ao consumidor. 
Agricultor - Necessário ter certificação sanitária/selo. 

KG 500 R$ 21,00 R$ 10.500,00 

26 POLPA DE CAJÁ:   Congelada, preparada com frutas sãs, 
limpas e isentas de parasitos e detritos animais ou vegetais. 
Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da 
fruta, nem substâncias estranhas à sua composição normal. 
Deverá se apresentar acondicionada em embalagens 
transparentes com peso líquido de 01 Kg, com informações 
nutricionais de acesso ao consumidor. 
Agricultor - Necessário ter certificação sanitária/selo. 

KG 500 R$ 25,00 R$ 12.500,00 

27 POLPA DE CAJU:   Congelada, preparada com frutas sãs, 
limpas e isentas de parasitos e detritos animais ou vegetais. 
Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da 
fruta, nem substâncias estranhas à sua composição normal. 
Deverá se apresentar acondicionada em embalagens 
transparentes com peso líquido de 01 Kg, com informações 
nutricionais de acesso ao consumidor. 
Agricultor - Necessário ter certificação sanitária/selo. 

KG 300 R$ 19,00 R$ 5.700,00 

28 POLPA DE GOIABA:   Congelada, preparada com frutas sãs, 
limpas e isentas de parasitos e detritos animais ou vegetais. 
Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da 
fruta, nem substâncias estranhas à sua composição normal. 
Deverá se apresentar acondicionada em embalagens 
transparentes com peso líquido de 01 Kg, com informações 
nutricionais de acesso ao consumidor. 

Agricultor - Necessário ter certificação sanitária/selo. 

KG 300 R$ 21,00 R$ 6.300,00 

29 POLPA DE MARACUJÁ:   Congelada, preparada com frutas 
sãs, limpas e isentas de parasitos e detritos animais ou 
vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não 
comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas à sua 
composição normal. Deverá se apresentar acondicionada em 

KG 300 R$ 28,00 R$ 8.400,00 
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* Preço de Aquisição (R$) é o preço a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar (Resolução CD/FNDE Nº 4/2015, Art. 29, § 3º). 
 

 
2. FONTE DE RECURSO 

 
Recurso provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE e do recurso próprio 
do Tesouro Municipal. 

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 Capítulo V da Resolução 
FNDE que dispõe sobre o PNAE. 

3.1. ENVELOPE Nº 01 – 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. A prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso: 
Registro dos produtos quando forem obrigatórios, pelo Serviço de Inspeção Municipal 
- SIM, Serviço de Inspeção Estadual - SIE e Serviço de Inspeção Federal - SIF; 

V. 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:  

embalagens transparentes com peso líquido de 01 Kg, com 
informações nutricionais de acesso ao consumidor. 
Agricultor - Necessário ter certificação sanitária/selo. 

30 REPOLHO BRANCO:  produtos frescos e com grau de 
maturação intermediária. Deverá apresentar odor agradável, 
consistência firme, não deverá apresentar perfurações, 
machucados, coloração não característica.  

KG 500 R$ 9,00 R$ 4.500,00 

31 TOMATE: Fruto de tamanho médio a grande, de primeira, com 
aproximadamente 60% de maturação, sem ferimentos ou 
defeitos, sem manchas, com coloração uniforme e brilho. 

KG 700 R$ 11,00 R$ 7.700,00 

    TOTAL DA CHAMADA PÚBLICA R$ 299.040,00 
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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. A prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso: 
Registro dos produtos quando forem obrigatórios, pelo Serviço de Inspeção Municipal - 
SIM, Serviço de Inspeção Estadual - SIE e Serviço de Inspeção Federal - SIF; 

V. 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; 
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 relacionados no projeto de venda; 
VII. A declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do 

atendimento do limite individual de venda de seus cooperados/associados 
VIII. A prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso: 

Registro dos produtos quando forem obrigatórios, pelo Serviço de Inspeção Municipal - 
SIM, Serviço de Inspeção Estadual - SIE e Serviço de Inspeção Federal - SIF. 

 
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 III - modelo de projeto de venda, e critérios estabelecidos pelo art. 30 da Resolução do 
FNDE.  

4.2. A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão pública e 
registrada em ata digitada após o término do prazo de apresentação dos projetos. O resultado 
da seleção será publicado em 05 dias úteis após a sessão. Após o prazo da publicação da 
relação dos proponentes os selecionados já serão convocados para assinatura dos contratos. 

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 FNDE. 

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 
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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 concedida abertura de prazo para sua regularização de, até 10 
dias, conforme análise da Comissão Julgadora (Comitê Gestor). 
 

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS  
 

5.1. Para seleção, os projetos de venda habilitados 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; 
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. 
 

6. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS 
 
Os fornecedores deverão entregar as amostras indicadas no quadro abaixo, na Secretaria Municipal 
de Educação, com sede na Avenida Sérgio Nogueira s/n, Centro, Lajeado –TO, no dia 30 de janeiro 
de 2022, as 14:00 horas, para avaliação e seleção dos produtos a serem adquiridos, as quais deverão 
ser avaliados pela Comissão de Avaliação.  

N° PRODUTO 

1 ABACAXI: produtos frescos e com grau de maturação intermediária. Deverá apresentar odor 
agradável, consistência firme, não deverá apresentar perfurações, machucados e coloração não 
característica. 



ANO VII - Nº 998 - SEGUNDA - FEIRA, 09 DE JANEIRO DE 2023DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE LAJEADO08

 

 

2 ABÓBORA CABOTIAN: com casca firme, tamanho grande, uniforme, sem ferimentos ou 
defeitos, turgescentes, intacta e bem desenvolvida, livre de terras ou corpos estranhos aderente 
a superfície externa. 

3 ALFACE LISA: de 1ª qualidade, compacta e firme, com folhas frescas e viçosas, sem lesões 
de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isentas de 
sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em embalagem plástica, com peso expresso. Livres 
de resíduos de fertilizantes. Maço/Pé de 300g. 

4 BANANA PRATA: de 1ª qualidade, graúdas, em penca, frutos com 60 a 70% de maturação 
climatizada, com cascas uniformes no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da 
espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. 

5 BATATA DOCE: produto fresco, com casca firme, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, 
turgescentes, intacta e bem desenvolvida, livre de terras ou corpos estranhos aderente a 
superfície externa. 

6 BETERRABA: produto fresco, com casca firme, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, 
turgescentes, intacta e bem desenvolvida, livre de terras ou corpos estranhos aderente a 
superfície externa. 

7 CEBOLA: intactas, firmes, sem lesões de origem física e mecânica, isenta de rachaduras e 
cortes, tamanho e coloração uniforme e sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio 
e transporte. Isenta de sujidades. Acondicionada em saco plástico atóxico, transparente e 
resistente. 

8 CENOURA: de boa qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem 
físicas e mecânicas oriundos do manuseio e transporte, isenta de rachaduras e cortes, tamanho 
e coloração uniforme. Livre de sujidades. De colheita recente. Acondicionada em saco plástico 
atóxico, transparente e resistente. 

9 CHEIRO VERDE: com folhas firmes, de cor verde, de 1ª qualidade com molho graduado, 
composto de cebolinha e coentro, viçoso, brilhante, fresco, verde, sem excesso de umidade, 
sem sinais de amarelamento, com talos firmes, sem folhas escuras ou murchas, com grau de 
evolução completa, livre de insetos, isenta de danos por qualquer lesão física ou mecânica. 
Transportadas adequadamente. Maço de 300g 

10 COUVE MANTEIGA:  com folhas firmes, de cor verde folha de 1ª qualidade, com folhas integras, 
livres de fungos; transportadas em sacos plásticos transparentes de primeiro uso. MAÇO 300g. 

11 FARINHA DE MANDIOCA, TORRADA: embalagem íntegra, tipo pacote depolietileno de no 
Máximo 5,0kg de pesoliquido. Livre de misturas, resíduos ou impurezas, não deve apresentar 
odorforte e intenso (não característicos do produto) além de coloração anormal. Validade 
mínima de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deveconter no mínimo as seguintes 
informações nome ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. 
Agricultor - Necessário ter certificação sanitária 

12 FEIJÃO DE CORDA: novo, acondicionado em embalagem transparente plástica, grãos inteiros, 
aspecto brilhoso, liso, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas e livre de umidade 
e fragmentos ou corpos estranhos. Íntegro, de colheita recente; com aspecto, odor, cor e sabor 
próprio, livre de insetos, parasitas, larvas, material terroso, sujidade ou corpos estranhos; com 
grau de maturação adequado para o consumo, sem sinais de germinação ou resíduos de 
fertilizantes ou outras substancias químicas. Embalados em sacos plásticos transparentes. 

13 IOGURTE DE FRUTAS:  com polpa de e frutas naturais nos sabores ameixa, morango, 
maracujá e coco. Sua composição deverá conter no mínimo os seguintes ingredientes: leite 
pasteurizado, fermento lácteo e açúcar, conservante e espessante. Em 200 g deverá conter: de 
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160 a 180 calorias, carboidratos de 25 a 35 g, proteínas de 4 a 6 g, ser isento de gorduras trans 
e sódio entre 65 a 105 mg. Sua embalagem primária deverá ser frasco de poliuretano e tampa 
de plástico ou embalagens transparentes com capacidade de 1000 ml. Deverá conter suas 
informações nutricionais e sua procedência no rótulo da embalagem  
Agricultor - Necessário ter certificação sanitária/selo. 

14 LARANJA: boa qualidade, no ponto de maturação adequado para o consumo, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em saco atóxico, 
transparente e resistente. 

15 LEITE DE VACA PASTEURIZADO:  Leite pasteurizado em embalagem plástica apresentando 
cor, odor e sabor característicos, cada embalagem, contendo nome e endereço do fabricante, 
nome e composição do produto, informação nutricional, data de fabricação e validade, número 
do registro do estabelecimento produtor no órgão oficial competente, com validade mínima de 
uma semana contado a partir da entrega ao requerente. 
Agricultor - Necessário ter certificação sanitária/selo. 

16 MAMÃO FORMOSA: produtos frescos e com grau de maturação intermediária. Deverá 
apresentar odor agradável, consistência firme, não deverá apresentar perfurações, 
machucados, coloração não característica. 

17 MANDIOCA: produtos frescos e com grau de maturação intermediária. Deverá apresentar odor 
agradável, consistência firme, não deverá apresentar perfurações, machucados, coloração não 
característica.  

18 MELANCIA:  Fruto com 70 a 80% de maturação, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com 
polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 
de colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes. 

19 MELÃO:  Fruto com 70 a 80% de maturação, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com 
polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 
de colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes. 

20 MEXERICA: boa qualidade, no ponto de maturação adequado para o consumo, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em saco atóxico, 
transparente e resistente. 

21 MILHO VERDE EM ESPIGA: Espiga limpa, sem casca e sujidades, tamanho médio a grande, 
isenta de fungos e indícios de germinação, espigas de milho novo, não sendo aceitos espigas 
com milho passado do ponto de consumo. Unidade: espiga de milho com peso de 
aproximadamente 300g. 

22 OVO DE GALINHA CAIPIRA:  Ovo caipira pesando no mínimo 50g por unidade isento de 
sujidades, fungos, trincas, substâncias tóxicas, cor, odor e sabor anormais. Contendo IMA. Deve 
ser entregue em embalagem (pente) apropriada com 12 unidades, etiquetada identificando a 
instituição que está sendo entregue e a quantidade total. 

23 PIMENTA DE CHEIRO: de boa qualidade, íntegro, firme, grau de maturação adequada, isenta 
de substâncias terrosas, sujidades, corpos estranhos e umidade. Acondicionada em saco 
plástico atóxico, transparente e resistente. 

24 POLPA DE AÇAÍ:  Congelada, preparada com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e 
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, 
nem substâncias estranhas à sua composição normal. Deverá se apresentar acondicionada em 
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7. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS  

embalagens transparentes com peso líquido de 01 Kg, com informações nutricionais de acesso 
ao consumidor. 
Agricultor - Necessário ter certificação sanitária/selo. 

25 POLPA DE ACEROLA:   Congelada, preparada com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos 
e detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, 
nem substâncias estranhas à sua composição normal. Deverá se apresentar acondicionada em 
embalagens transparentes com peso líquido de 01 Kg, com informações nutricionais de acesso 
ao consumidor. 
Agricultor - Necessário ter certificação sanitária/selo. 

26 POLPA DE CAJÁ:   Congelada, preparada com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e 
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, 
nem substâncias estranhas à sua composição normal. Deverá se apresentar acondicionada em 
embalagens transparentes com peso líquido de 01 Kg, com informações nutricionais de acesso 
ao consumidor. 
Agricultor - Necessário ter certificação sanitária/selo. 

27 POLPA DE CAJU:   Congelada, preparada com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e 
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, 
nem substâncias estranhas à sua composição normal. Deverá se apresentar acondicionada em 
embalagens transparentes com peso líquido de 01 Kg, com informações nutricionais de acesso 
ao consumidor. 
Agricultor - Necessário ter certificação sanitária/selo. 

28 POLPA DE GOIABA:   Congelada, preparada com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e 
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, 
nem substâncias estranhas à sua composição normal. Deverá se apresentar acondicionada em 
embalagens transparentes com peso líquido de 01 Kg, com informações nutricionais de acesso 
ao consumidor. 
Agricultor - Necessário ter certificação sanitária/selo. 

29 POLPA DE MARACUJÁ:   Congelada, preparada com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos 
e detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, 
nem substâncias estranhas à sua composição normal. Deverá se apresentar acondicionada em 
embalagens transparentes com peso líquido de 01 Kg, com informações nutricionais de acesso 
ao consumidor. 
Agricultor - Necessário ter certificação sanitária/selo. 

30 REPOLHO BRANCO:  produtos frescos e com grau de maturação intermediária. Deverá 
apresentar odor agradável, consistência firme, não deverá apresentar perfurações, 
machucados, coloração não característica.  

31 TOMATE: Fruto de tamanho médio a grande, de primeira, com aproximadamente 60% de 
maturação, sem ferimentos ou defeitos, sem manchas, com coloração uniforme e brilho. 
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A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita semanalmente, nos prédios da Rede Municipal de 
Ensino, localizadas nos seguintes endereços: Escola municipal Sebastião de Sales monteiro: avenida 
Sérgio nogueira, nº 2001, Escola Municipal Juscelino Kubitschek: fazenda testa branca, zona rural, 
lajeado/TO, Centro Educacional Infantil dona Antônia Sales monteiro: rua Enedino gomes, s/nº, 
centro e Secretária de Educação: Avenida Sergio Nogueira s/n. O cronograma de entrega com a 
quantidade dos produtos será solicitado pelas Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo a 
necessidade. 
 
8. PAGAMENTO 
 
O pagamento será realizado conforme cronograma de entrega do mês, através de transferência entre 
contas, mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado, vedada à 
antecipação de pagamento, para cada faturamento.  
 
9. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

9.1. A presente Chamada Pública poderá ser obtida nos seguintes locais: Mural da Prefeitura 
Municipal de Lajeado, Secretaria Municipal de Educação, no site www.lajeado.to.gov.br, zona 
rural Comunidade Pedreira na Escola Municipal JK e na zona urbana Escola Municipal 
Sebastião de Sales Monteiro e Centro Educacional Infantil Dona Antônia de Sales Monteiro. 
 

9.2. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação sanitária (federal, estadual 
ou municipal) específica para os alimentos de origem animal e vegetal.  

 
9.3. 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 obedecer às 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. 

 
9.4. 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. 

 
Lajeado - TO, aos 09 dias do mês de janeiro de 2023. 

 
 

LUIZA RODRIGUES DE SOUZA BRASILEIRO 
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Gestora do Fundo Municipal de Educação 
 
 

ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JÚNIOR 
            Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

(MODELO DE CONTRATO) 

CONTRATO N.º /20XX 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 
PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE 

A (nome da entidade executora), pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua 
_____________, N.º _____, inscrita no CNPJ sob n.º _________________________, 
representada neste ato pelo (a) Prefeito (a) Municipal, o (a) Sr. (a) _____________________, 
doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado  

(nome do grupo formal ou informal ou fornecedor individual), com situado à Av.  

_____________, n.º____, em (município), inscrita no CNPJ sob n.º 
________________________, (para grupo formal), CPF sob n.º_____________ (grupos 
informais e individuais), doravante denominado (a) CONTRATADO (A), fundamentados nas 
disposições da Lei n° 11.947/2009 e da Lei nº 8.666/93, e tendo em vista o que consta na 
Chamada Pública nº _______, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que 
seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 
É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA  
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação 
básica pública, verba FNDE/PNAE, ___ semestre de 20XX, descritos no quadro previsto na 
Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública n.º _____, o qual fica fazendo parte 
integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: 
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao 
CONTRATANTE conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA: 
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 QUARTA: 
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.  

 
CLÁUSULA QUINTA: 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações 
orçamentárias: 
_____________________________________PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 

CLÁUSULA 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. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: 
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. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA: 
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. 
 

Produto Unidade Quantidade Periodicidade 
de entrega 

Preço de Aquisição 

     Preço 
Unitário 

(divulgado na 
chamada 
pública) 

Preço Total 

     R$  R$  
     R$  R$  
     R$  R$  
     R$  R$  
     R$  R$  
                                                             VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$  
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CLÁUSULA NONA: 
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 DÉCIMA: 
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.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 
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 TERCEIRA: 
O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.º _________/20XX, pela Resolução 
CD/FNDE nº _____/20XX, pela Lei nº 8.666/1993 e pela Lei n° 11.947/2009, em todos os seus 
termos.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, 
resguardadas as suas condições essenciais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: As comunicações com origem neste contrato deverão ser 
formais e expressas, por meio de E-mails, WhatsApp e Telefone, que somente terá validade se 
enviada mediante registro de recebimento transmitido pelas partes.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 
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Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por carta, 
consoante Cláusula Décima Quinta, 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 SÉTIMA:  
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos  
mediante o cronograma apresentado (Cláusula Quarta) ou até ____de _____de _________. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: 

É competente o Foro da Comarca de ____________________________ para dirimir qualquer 
controvérsia que se originar deste contrato. 

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual 
teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

 

_______________ (município), ____de__________ de _________. 

 

 

_________________________________________________ 
CONTRATADO(S) 

 
 

_________________________________________________ 
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
 
 
 

_________________________________________________ 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

TESTEMUNHAS: 

 

 
1-__________________________________________ 
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2-__________________________________________ 

 

 

 

ANEXO II 

(MODELO DE DECLARAÇÕES) 

 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO CONTROLE DO 
ATENDIMENTO DO LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA DOS 

COOPERADOS/ASSOCIADOS (GRUPOS FORMAIS) 
 
 

 

O(A) (nome do Grupo Formal) __________________________________________, 

CNPJ nº __________________, DAP jurídica nº ________________________ com 

sede_______________________________________________________, neste ato 

representado(a) por (nome do representante legal de acordo com o Projeto de 

Venda)______________________________________________, portador (a) da Cédula de 

Identidade RG nº ___________, CPF nº ___________________, nos termos do Estatuto Social, 

DECLARA que se responsabilizará pelo controle do limite individual de venda de gêneros 

alimentícios dos Agricultores e Empreendedores de Base Familiar Rural que compõem o quadro 

social desta Entidade, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP/ANO CIVIL/ 

ENTIDADE EXECUTORA referente à sua produção.  

 

 

Local, ____/____/_____ 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura 
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DECLARAÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR 
PRODUÇÃO PRÓPRIA GRUPOS FORMAIS 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA (CHAMADA PÚBLICA Nº ______) 

Eu, _________________________________________________________ representante da 

Cooperativa/Associação_______________________________________________________, 

com CNPJ nº_________________________________ e DAP Jurídica 

nº___________________________________ declaro, para fins de participação no Programa 

Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, que os gêneros alimentícios relacionados no projeto 

de venda são oriundos de produção dos cooperados/associados que possuem DAP física e 

compõem esta cooperativa/associação. 

 

 
 
 
 
Local, ____/____/_____ 
 
 
 
 
 
 

 
_____________________________________ 

Assinatura 
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DECLARAÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR 
PRODUÇÃO PRÓPRIA PARA GRUPOS INFORMAIS  

OU FORNECEDORES INDIVIDUAIS 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA (CHAMADA PÚBLICA Nº ______)  
Eu, ___________________________________________________________________, 
CPF nº_______________________________ e DAP física  
Nº ___________________________________, declaro, para fins de participação no Programa 
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, que os gêneros alimentícios relacionados no projeto 
de venda em meu nome são oriundos de produção própria. 
 
 
 
 
Local, ____/____/_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura 
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ANEXO III 

(MODELO DE PROJETO DE VENDAS) 

 

 

PROJETO DE VENDAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL D/ CHAMADA PÚBLICA Nº____ 

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

FORNECEDOR (A) INDIVIDUAL 

1. Nome do Proponente  2. CPF  

3. Endereço 4. Município/UF 

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

8.  Nº DAP Física 9. Banco  10. Agência  11.  Nº da Conta Corrente 

II- RELAÇÃO DOS PRODUTOS   

 

Produto 

 

Unidade 

 

Quantidade 

Preço de Aquisição* Cronograma da Entrega dos Produtos 

Unitário    Total    

      
      
      
      

OBS.: * Preço publicado no Edital n° ___/____ (o mesmo que consta na chamada pública). 
 

III – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 
1. Nome da Entidade 2. CNPJ 3. Município/TO 

4. Endereço 5. DDD/Fone 

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

(MODELO DE TABELAS DE PREÇOS) 

 

PESQUISA DE PREÇO 

 
 

Produtos 

Mercado 01 
 

Data: 
Nome: 
CNPJ: 
Endereço: 

 

Mercado 02 
 

Data: 
Nome: 
CNPJ: 
Endereço: 

Mercado 03 
 

Data: 
Nome: 
CNPJ: 
Endereço: 

Preço Médio Preço de 
Aquisição* 

      
      

      

      

         *Preço pago ao fornecedor da agricultura familiar.  
Os produtos pesquisados para definição de preços deverão ter as mesmas características descritas no edital de chamada 
pública. Na pesquisa de preços, observar o Artigo 29 da Resolução FNDE nº xx/201x, para a seleção de mercado e 
definição do preço de aquisição. Priorizar os mercados da agricultura familiar como feiras livres e outros. Na definição 
dos preços de aquisição dos gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou dos Empreendedores Familiares Rurais 
ou suas organizações, a Entidade Executora deverá considerar todos os insumos exigidos tais como despesas com frete, 
embalagens, encargos e quaisquer outros necessários para o fornecimento do produto. Estas despesas deverão ser 
acrescidas ao preço médio para definir o preço de aquisição. 
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