PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
Estado do Rio Grande do Sul
R: Bento Gonçalves – 335 – Bairro: Centro – CEP: 97650-000
Fone (55) 3432-1100 – licita@itaqui.rs.gov.br
Ramal 232/233

Município de Itaqui
Secretaria Municipal de Educação
Edital de Chamada Pública nº 001/2018
Processo Administrativo nº 201.086/2018
Tipo de julgamento: Menor Preço Por Item
Chamada pública para aquisição de gêneros
alimentícios para a Merenda Escolar diretamente
da Agricultura Familiar e do Empreendedor
Familiar Rural, conforme §1º do Art. 14 da lei nº
11.947/2009 e resolução FNDE nº 26/2013.
O MUNICÍPIO DE ITAQUI, representado neste ato pelo Prefeito Jarbas da
Silva Martini, brasileiro, maior, casado, residente e domiciliado nesta cidade,
inscrito no CPF sob nº 130.631.970-68 e portador da Carteira de Identidade nº
7023879906, comunica aos interessados que está procedendo à CH AM AD A
PÚBLIC A, para fins de habilitação dos fornecedores e recebimento das
propostas de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação
escolar, para o período de seis meses, em conformidade com a Lei nº
11.947/09, Resolução FNDE nº 26/2013, Resolução nº 04/2015 e Lei nº
8.666/93, no que couber. Os interessados (Grupos Formais, Informais ou
Fornecedores Individuais) deverão apresentar a documentação para
habilitação e Projeto de Venda no dia 23 de maio de 2018, até as 12 h, na
Sala de Licitações desta prefeitura, sito na Rua Bento Gonçalves, nº 335.
1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, conforme
especificações dos gêneros alimentícios abaixo:
QU ANTID ADE SEM AN AL
Item

Descrição

1

Alface limpo sem inço, folhas íntegras

2

Unidade Quant. Valor Unit.
Unidade

200

R$ 2,12

Alho cabeça, tamanho médio

Kg

06

R$ 28,07

3

Batata doce, limpa, tamanho médio

Kg

100

R$ 3,11

4

Beterraba, tamanho médio, limpo

Kg

70

R$ 3,07

5

Brócolis, limpo, sem inço

Kg

15

R$ 5,32

6

Cenoura nova, tamanho médio, limpa

Kg

100

R$ 3,13

7

Couve-flor, limpa, sem inço

Kg

15

R$ 5,89

8

Couve fresca, maço mínimo 10 folhas

Maço

200

R$ 2,22

9

Laranja comum, tamanho médio

Kg

575

R$ 2,76
1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
Estado do Rio Grande do Sul
R: Bento Gonçalves – 335 – Bairro: Centro – CEP: 97650-000
Fone (55) 3432-1100 – licita@itaqui.rs.gov.br
Ramal 232/233

10

Moranga Japonesa, tamanho médio

Kg

100

R$ 2,94

11

Morango, novo, limpo

Kg

06

R$ 12,19

12

Milho verde espiga, pacote 3 unidades

Pacote

70

R$ 2,65

13

Pão colonial tipo cachorro-quente, 50 g

Kg

150

R$ 8,90

14

Repolho, tamanho médio, limpo

Kg

40

R$ 1,98

15

Tempero
verde
limpo, sem inço

Maço

50

R$ 2,07

Pacote

3.000

R$ 13,41

(cebolinha/salsa),

QU ANTID ADE SEMESTR AL
16

Arroz branco polido, tipo 1, pacote 5 kg

17

Feijão preto, tipo 1, pacote 1 kg

Kg

4.000

R$ 5,10

18

Farinha de Milho, média, pacote 1 kg

Kg

600

R$ 2,52

19

Farinha de Trigo, tipo 1, pacote 1 kg

Kg

300

R$ 2,52

20

Leite em pó integral, a vácuo, pacote 1
kg

Kg

4.000

R$ 26,77

21

Macarrão com ovos, parafuso, pacote
500 g

Pacote

4.000

R$ 2,78

22

Óleo de soja, 900 ml, embalagem PET

Unidade

3.000

R$ 3,99

1.2. A quantidade é estimada com base nos cardápios de alimentação escolar
para o exercício 2018, elaborados pela nutricionista do Município.
1.3. Todos os produtos deverão atender ao disposto na legislação de
alimentos, estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
Ministério da Saúde e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Resolução RDC nº 259/2002 e 216/2004 – ANVISA).
1.4 A gestora do contrato será Solange Carvalho Carniel, a fiscal Marilei
Bertao Schiavo e a suplente Paula Parise Piecha Morosi.
2. H ABILITAÇÃO DO FORNECEDOR
Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua produção
agrícola na forma de Fornecedores Individuais, Grupos Informais e Grupos
Formais, de acordo com o Art. 27 da Resolução FNDE nº 26/2013.
2.1. D A APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES – Para participação da Chamada
Pública, os FORNECEDORES deverão apresentar os documentos de
habilitação e a sua proposta em envelopes distintos, lacrados, não
transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que
se sugere a seguinte inscrição:
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AO MUNICÍPIO DE ITAQUI.
EDITAL DE CH AM AD A PÚBLIC A Nº 001/2018
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS
PROPONENTE (NOME COMPLETO E TELEFONE)
----------------------------------------------------------------AO MUNICÍPIO DE ITAQUI.
EDITAL DE CH AM AD A PÚBLIC A Nº 001/2018
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA
PROPONENTE (NOME COMPLETO E TELEFONE)
3. D A H ABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 1)
3.1. Para a habilitação das propostas exigir-se-á:
3.1.1. Fornecedores Individuais, detentores de D AP Física:
a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF;
b) Extrato da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP Física) de cada
agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias ;
c) Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou
Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura do
agricultor participante ( Anexo III);
d) Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são
produzidos pelos agricultores familiares relacionados no projeto de
venda; A declaração deverá vir assinada por algum órgão de
assistência técnica- EX:(EMATER, SECRETARIA DE AGRICULTURA DE
ITAQUI…). (Anexo IV);
e) Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura de Itaqui.
Obs.: Empresas e pessoas físicas deverão requerer o Certificado de Registro
Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal junto ao Setor de Compras.
3.1.2. Grupos Informais, detentores de D AP Física:
a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF;
b) Extrato da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP física) de cada
agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias ;
c) Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar com
assinatura de todos os agricultores participantes;
d) Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são
produzidos pelos agricultores familiares relacionados no projeto de
venda. A declaração deverá vir assinada por algum órgão de
assistência técnica- EX:(EMATER, SECRETARIA DE AGRICULTURA DE
ITAQUI…). (Anexo IV);
e) Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura de Itaqui.
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Obs.: Empresas e pessoas físicas deverão requerer o Certificado de Registro
Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal junto ao Setor de Compras.
3.1.3. Grupos Formais, detentores de D AP Jurídica:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
b) Extrato da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP física) de cada
agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias ;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade
Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
d) Cópias do Estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade
registrada no órgão competente;
e) Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para
Alimentação Escolar, assinado pelo representante legal ( Anexo III);
f) Declaração de que os gêneros alimentícios
produzidos pelos associados/cooperados. A
assinada por algum órgão de assistência
SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ITAQUI…).

a serem entregues são
declaração deverá vir
técnica- EX:(EMATER,
(Anexo IV);

g) Declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo
controle do atendimento do limite individual de venda de seus
cooperados/associados (Anexo V);
h) Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura de Itaqui.
Obs.: As empresas e ou pessoas físicas deverão requerer o Certificado de
Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal junto ao Setor de
Compras.
3.2. Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar: Nome, CPF e nº da DAP Física de cada agricultor familiar
fornecedor dos gêneros constantes no Projeto.
3.3. Declaração da Associação ou Cooperativa, firmada pelo seu
representante, de que não emprega menor, em cumprimento ao inciso XXXIII
do art. 7º da Constituição da República ( Anexo I).
4. D A PROPOSTA (ENVELOPE Nº 2)
4.1. A proposta deve descrever o produto quanto à caracterização do mesmo e
à quantidade a ser fornecida, bem como o valor unitário e total.
4.2. A proposta terá validade de 90 (noventa) dias a contar da apresentação.
Observação: A proposta
disponível no Anexo II.

de verá

ser

apresentada

conforme

modelo

5. CRITÉRIOS PAR A A ESCOLH A DO FORNECEDOR
5.1. Para seleção, os projetos de venda habilitadas serão divididos em: grupo
de projetos de fornecedores locais, grupo de projetos do território rural, grupo
de projetos do estado e grupo de propostas do País.
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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 DAP
Jurídica) sobre os Grupos Informais (agricultores familiares, detentores de
DAP Física, organizados em grupos) e estes sobre os Fornecedores
Individuais (detentores de DAP Física); Caso a EEx. não obtenha as
quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo de projetos de
fornecedores locais, estas deverão ser complementadas com os projetos
dos demais grupos, em acordo com os critérios de seleção e priorização
citados nos itens 5.1 e 5.2.
5.4. No caso de empate entre grupos formais, terão prioridade as
organizações com maior porcentagem de agricultores familiares e/ou
empreendedores familiares rurais no seu quadro de sócios, conforme DAP
Jurídica.
5.5. Em caso de persistir o empate, será realizado sorteio, ou, em havendo
consenso entre as partes, poderá optar-se pela divisão no fornecimento dos
produtos a serem adquiridos entre as organizações finalistas.
5.6. Caso o Município não obtenha as quantidades necessárias de produtos
oriundos de produtores e empreendedores familiares locais, estas deverão ser
complementadas com propostas de grupos de produtores e empreendedores
familiares do território rural, do estado e do país, nesta ordem.
6. DO LIMITE INDIVIDU AL DE VEND A
O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar
rural para a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$
20.000,00 (vinte mil reais) por DAP/Ano/Entidade Executora, e obedecerá as
seguintes regras:
I – Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais,
os contratos individuais firmados deverão respeitar o valor máximo de
R$20.000,00 (vinte mil reais), por DAP/Ano/E.Ex.
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II – Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser
contratado será o resultado do número de agricultores familiares inscritos
na DAP jurídica multiplicado pelo limite individual de comercialização,
utilizando a seguinte fórmula:
a) Valor máximo a ser contratado = nº de agricultores familiares inscritos
na DAP jurídica x R$ 20.000,00.
7. DO PAG AMENTO
7.1 O fornecedor será remunerado exclusivamente
quantidades fornecidas e os preços cotados.

de

acordo

com

as

7.2 O pagamento será mensal, mediante a comprovação de termo de
recebimento impresso, em duas vias, conforme laudo emitido pela secretaria
competente, e apresentação de documento fiscal correspondente ao
fornecimento efetuado, vedada à antecipação de pagamento, para cada
faturamento.
8. D A ASSIN ATUR A DO CONTR ATO
8.1. A Contratada terá prazo de até 05 (cinco) dias para assinatura do
contrato, contados da data recebimento da notificação enviada pelo Município,
podendo ser prorrogado por igual período, desde que solicitado por escrito
durante o seu transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pela
Administração.
9 – DOS PR AZOS E D A ENTREG A
9.1. Os produtos de periodicidade semanal deverão ser entregues nas
escolas pesados e embalados , nas quantidades informadas pela Secretaria
de Educação, no horário das 8 h às 12 h e das 13 h 30 min às 16 h.
9.1.1. Os produtos de periodicidade semestral deverão ser entregues no
almoxarifado da Secretaria de Educação, de acordo com os pedidos
realizados pela Secretaria;
9.1.2. As quantidades dos produtos de periodicidade semanal que são das
escolas do interior deverão ser entregues no almoxarifado da Secretaria
Municipal de Educação;
9.1.3. O custo dos produtos descritos no item 1.1. referente a transporte,
acondicionamento
e
embalamento
são
de
responsabilidade
da
CONTRATADA.
9.2. Os fornecedores deverão entregar os produtos em perfeito estado para
uso, em até 05 (cinco) dias após a emissão do empenho.
9.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pela perfeita execução do objeto, ficando a mesma obrigada a
substituir, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se a qualquer tempo se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções.
6
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9.4. Nos casos da CONTRATADA não entregar o objeto de acordo com as
especificações exigidas ou se negar a fazer a substituição dos produtos não
aceitos, a pessoa responsável pelo recebimento lavrará termo circunstanciado
do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de
responsabilidade.
9.5. Verificada a desconformidade de algum dos produtos, A CONTRATADA
deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco)
dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital.
9.6. O produto deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a permitir
a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.
9.7. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o
seu objeto e fazer-se acompanhar do termo de recebimento impresso, em
duas vias.
9.8. O presente contrato terá validade pelo período de 06 (seis) meses a
contar da assinatura do contrato, ou até a entrega da totalidade das
mercadorias, não podendo ultrapassar o exercício financeiro.
10. RESPONSABILID ADES DOS FORNECEDORES:
10.1 Os fornecedores que aderirem a este processo declaram que atendem a
todas as exigências legais e regulatórias a execução do seu objeto,
sujeitando-se, em caso de declaração falsa, às penalidades previstas nos
artigos 87 e 88 da Lei nº 8.666/1993.
10.2 O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios
conforme o padrão de identidade e de qualidade estabelecidos na legislação
vigente e as especificações técnicas elaboradas pela Coordenadoria de
Alimentação Escolar (Resolução RDC nº 259/02 – ANVISA) .
10.3 O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios nos
preços estabelecidos nesta chamada pública durante a vigência do contrato ;
10.4 O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios para as
escolas conforme solicitação da Secretaria de Educação.
10.5 Será de responsabilidade exclusiva do agricultor o ressarcimento de
eventuais prejuízos decorrentes da má qualidade dos produtos ou do atraso
no fornecimento.
11. PEN ALID ADES
11.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato o MUNICÍPIO poderá,
garantida prévia defesa, aplicar à CONTR ATAD A as seguintes penalidades:
a) Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante
a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
b) Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 5 (cinco)
dias, após os quais será considerado como inexecução contratual:
advertência e multa de 5% sobre o valor atuali zado do contrato;
7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
Estado do Rio Grande do Sul
R: Bento Gonçalves – 335 – Bairro: Centro – CEP: 97650-000
Fone (55) 3432-1100 – licita@itaqui.rs.gov.br
Ramal 232/233

c) Inexecução parcial do contrato: multa de 10%
correspondente ao montante não adimplido do contrato;

sobre

o

valor

d) Inexecução total do contrato: multa de 5% sobre o valor atuali zado do
contrato;
11.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for
o caso.
11.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente
de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em
virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
12. FONTE DO RECURSO
As despesas decorrentes correrão por conta dos recursos constantes no
orçamento, qual seja:
Órgão 06 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade 03 – Manutenção Desenvolvimento Ensino – MDE
Projeto/Atividade: 2047 – Merenda Escolar – União
Elemento: 3.3.3.9.0.30.00.00.00 – Material de Consumo
Recurso: 1101 – PNAE Fundamental
Reduzido: 2907
Órgão 06 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade 3 – Manutenção Desenvolvimento Ensino – MDE
Projeto/Atividade: 2142 – Alimentação Escolar – PNAP
Dotação: 3.3.3.9.0.30.00.00.00 – Material de Consumo
Recurso: 1115 – PNAP Pré-Escola
Reduzido: 2910
Órgão 06 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade 03 – Manutenção Desenvolvimento Ensino – MDE
Projeto/Atividade: 2058 – Alimentação Escolar – PNAC – PNAE
Elemento: 3.3.3.9.0.30.00.00.00 – Material de Consumo
Recurso: 1107 – PNAC – PNAE
Reduzido: 2909
Órgão 06 – Secretaria Municipal de educação
Unidade 03 – Manutenção Desenvolvimento Ensino – MDE
Projeto/Atividade: 2172 – Merenda EJA
Elemento: 3.3.3.9.0.30.00.00.00 – Material de Consumo
Recurso: 1116 – Merenda EJA
Reduzido: 2911
8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
Estado do Rio Grande do Sul
R: Bento Gonçalves – 335 – Bairro: Centro – CEP: 97650-000
Fone (55) 3432-1100 – licita@itaqui.rs.gov.br
Ramal 232/233

Órgão 06 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade 03 – Manutenção Desenvolvimento Ensino – MDE
Projeto/Atividade: 2187 – Alimentação Escolar Mais Educação
Elemento: 3.3.3.9.0.30.00.00.00 – Material de Consumo
Recurso: 1118 – PNAE Mais Educação
Reduzido: 2908
Órgão 06 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade 03 – Manutenção Desenvolvimento Ensino – MDE
Projeto/Atividade: 2191 – Alimentação AEE
Elemento: 3.3.3.9.0.30.00.00.00 – Material de Consumo
Recurso: 1119 – Merenda Escolar AEE
Reduzido: 2753
Solicitação de Compras nº 157653.
13. D A IMPUGN AÇÃO
AD MINISTR ATIVOS

DO

ATO

CONVOC ATÓRIO

E

DOS

RECURSOS

13.1. Eventual impugnação do edital deverá ser interposta até dois úteis dias
anteriores a data designada a abertura dos envelopes.
13.2. Em todas as fases da Chamada Pública, serão observadas as normas
previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/93 .
13.3. As eventuais impugnações e/ou recursos poderão ser encaminhados via
e-mail (licita@itaqui.rs.gov.br ), desde que os mesmos apresentem assinatura
do representante legal da empresa, carimbo com o nº do CNPJ e sejam
encaminhados dentro do prazo, bem como respeitando o horário de
expediente da Prefeitura de Itaqui (7 h às 13 h).
14. D AS DISPOSIÇÕES FIN AIS
14.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, ou decorrentes de
interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, através do
seguinte endereço eletrônico: licita@itaqui.rs.gov.br , com antecedência
mínima de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos envelopes.
14.2. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que
impeça a realização de ato do certame na data marcada, a data constante
deste edital será transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de
expediente normal subsequente ao ora fixado.
14.3. Esta Chamada Pública será processada de acordo com as previsões
trazidas pela Lei nº 11.947/2009, Resolução nº 26/2013 do FNDE e na Lei nº
8.666/93 no que couber.
Obs.: Não serão lançadas em ata as consignações que versarem sobre
matéria objeto de recurso próprio, como por exemplo, sobre os documentos de
habilitação e proposta financeira (art. 109, inciso I, a e b, da Lei n° 8.666-93).
9
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14.4. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório
poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia
autenticada ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. Os
documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à
verificação da autenticidade de seus dados pela Administração.
14.4.1. A autenticação por servidor Municipal dependerá da apresentação
do documento original.
14.5. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido
pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, sobre o valor inicial contratado.
14.5. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração
Municipal.
14.6. As eventuais impugnações e/ou recursos poderão ser encaminhados via
e-mail (licita@itaqui.rs.gov.br ), desde que os mesmos apresentem assinatura
do representante legal da empresa, carimbo com o nº do CNPJ e sejam
encaminhados dentro do prazo bem como respeitando o horário de expediente
da Prefeitura de Itaqui (7 h às 13 h).
14.7. As cópias do edital deste certame, bem como seus anexos, podem ser
obtidas no site da Prefeitura Municipal de Itaqui ( www.itaqui.rs.gov.br )
gratuitamente, ou no Setor de Licitações onde mediante o pagamento da
importância de R$ 10,00 (dez reais), diretamente na tesouraria do Município.
14.8. Fazem parte integrante deste edital os seguintes anexos: I – Modelo de
declaração que não emprega menor; II – Minuta de Proposta; III – Projeto de
Venda; IV – Modelo de declaração de que os gêneros alimentícios a serem
entregues são produzidos pelos associados/cooperados; V – Modelo de
declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do
atendimento do limite individual de venda de seus cooperados/associados; e
VI – Minuta de Contrato.
14.9. Fica eleito o Foro da Comarca de Itaqui para dirimir quaisquer litígios
oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a
outro qualquer, por mais privilegiado que seja.
Itaqui, 25 de Abril de 2018.
Jarbas da Silva Martini
Prefeito
Este edital se encontra examinado e
aprovado pela Procuradoria Geral do
Município
de
Itaqui
(PGM),
em
18.04.2017.
Dra. Roberto Lausmann
Assessor Jurídico OAB/RS 33.980
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AN EXO I

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
A/C Comissão Permanente de Licitações
Referência: Chamada Pública nº 001/2018

Prezados (as) Senhores (as)
Declaro para os devidos fins e especialmente para a CHAMADA PÚBLICA Nº
001/2018, que a proponente _______________________________________________
(nome completo), inscrito no CPF/MF sob nº ___.____.____/_____-___, com sede
na cidade de _____________, Estado ___________________, à Rua/Av.
_____________________________________________________ (endereço completo),
não mantém em seu quadro de pessoal trabalhadores menores de 18 (dezoito)
anos em horário noturno de trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres,
não mantendo ainda, em qualquer trabalho, trabalhadores menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos.
Local e data
Nome e assinatura do representante legal da proponente.
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AN EX O II
MINUTA PROPOSTA

Ref.: Chamada Pública nº 001/2018.
À Presidente da Comissão de Licitações
A ___________________________________________________, com sede na Rua/Av.
________________________________________, inscrita no CPF ou CNPJ sob o nº
___.___.____/_____-___, abaixo assinada, interessada na participação na
Chamada Pública nº 001/2018, propõe a esse Município o fornecimento
conforme decomposição abaixo:
QU ANTID ADE SEM AN AL
Item

Descrição

1

Alface limpo sem inço, folhas íntegras

2

Unidade Quant.
Unidade

200

Alho cabeça, tamanho médio

Kg

06

3

Batata doce, limpa, tamanho médio

Kg

100

4

Beterraba, tamanho médio, limpo

Kg

70

5

Brócolis, limpo, sem inço

Kg

15

6

Cenoura nova, tamanho médio, limpa

Kg

100

7

Couve-flor, limpa, sem inço

Kg

15

8

Couve fresca, maço mínimo 10 folhas

Maço

200

9

Laranja comum, tamanho médio

Kg

575

10

Moranga Japonesa, tamanho médio

Kg

100

11

Morango, novo, limpo

Kg

06

12

Milho verde espiga, pacote 3 unidades

Pacote

70

13

Pão colonial tipo cachorro-quente, 50 g

Kg

150

14

Repolho, tamanho médio, limpo

Kg

40

15

Tempero
verde
limpo, sem inço

Maço

50

(cebolinha/salsa),

Valor
Unit.

Valor
Total

QU ANTID ADE SEMESTR AL
16

Arroz branco polido, tipo 1, pacote 5 kg

Pacote

3.000

17

Feijão preto, tipo 1, pacote 1 kg

Kg

4.000

18

Farinha de Milho, média, pacote 1 kg

Kg

600
12
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19

Farinha de Trigo, tipo 1, pacote 1 kg

Kg

300

20

Leite em pó integral, a vácuo, pacote 1
kg

Kg

4.000

21

Macarrão com ovos, parafuso, pacote
Pacote
500 g

4.000

22

Óleo de soja, 900 ml, embalagem PET

3.000

Unidade

Obs.: Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas à prestação
dos serviços objeto do presente edital, omitidos na proposta ou
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, sendo
válido o preço cotado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a
qualquer título.
Validade da proposta : 90 dias.

Data: ___/___/_____
Assinatura: __________________
Nome do Representante Legal do Proponente: ____________________________
Carimbo da Empresa

Anexo III – PROJETO DE VEND A (disponível no site).
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AN EXO IV
MODELO DE DECL AR AÇÃO DO AGRICULTOR FAMILI AR –
PRODUÇÃO PRÓPRIA GRUPOS FORM AIS
DECL AR AÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRI A (CH AM AD A PÚBLIC A Nº 01/2018).
Eu, _____________________________________________________, representante da
Cooperativa/ Associação _________________________________________________,
CNPJ nº ___.___.____/_____-___ e DAP Jurídica nº ___________________________,
declaro para os devidos 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.
Itaqui, ___/___/_____

___________________________
Assinatura

____________________________
órgão de assistência técnica

MODELO DE DECL AR AÇÃO DE AGRICULTOR FAMILI AR –
PRODUÇÃO PRÓPRIA PAR A GRUPOS INFORM AIS OU FORNECEDORES
INDIVIDU AIS
DECL AR AÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRI A (CH AM AD A PÚBLIC A 01/2018).
Eu, _____________________________________________, CPF nº ____.____.____-___
e DAP Física nº ___________________________, declaro para os devidos 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.
Itaqui, ___/___/_____

___________________________
Assinatura

____________________________
órgão de assistência técnica
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AN EXO V
DECL AR AÇÃO DE RESPONSABILID ADE PELO CONTROLE DO
ATENDIMENTO DO LIMITE INDIVIDU AL DE VEND A DOS
COOPER ADOS/ ASSOCI ADOS (GRUPOS FORM AIS)

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 e venda de gêneros alimentícios dos Agricultores e Empreendedores
de Base Familiar Rural que compõem o quadro social desta Entidade, no valor
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP/ANO CIVIL/ ENTIDADE
EXECUTORA referente à sua produção, considerando os dispositivos da Lei nº
11.947/2009 e da Resolução CD/FNDE nº 26/2013 que regem o Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e demais documentos normativos,
no que couber.

Itaqui, ___/___/_____

___________________________
Assinatura
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ANEXO VI – MINUTA DE CONTR ATO
CONTRATO N° ____/2018
Termo de contrato que entre si fazem o Município
de Itaqui e a empresa ___________________________,
tendo como objeto a aquisição de Gêneros
Alimentícios pelo Programa Agricultura Familiar.
Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE FORNECIMENTO que
fazem de um lado o MUNICÍPIO DE ITAQUI/RS , pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ sob nº 88.120.662/0001-46, com sede nesta
cidade de Itaqui, sito a Rua Bento Gonçalves, nº 335, denominado neste ato
como CONTR ATANTE, representado pelo Prefeito Jarbas da Silva Martini ,
brasileiro, maior, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no
CPF sob nº 130.631.970-68 e portador da Carteira de Identidade nº
7023879906,e do outro lado o fornecedor __________________________________,
doravante denominado CONTR ATADO , tendo em vista a Chamada Pública nº
001/2018, o Processo Administrativo nº 201.086/2018, a Lei nº 11.947/2009 e
Resolução FNDE nº 26/2013, Resolução FNDE nº 4/2015 e a Lei nº 8.666/93,
perante as testemunhas nomeadas e firmadas, os quais firmam o presente
contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIR A
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, do 01º semestre de
2018, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta , todos de acordo com a
Chamada Pública nº 001/2018, o qual fica fazendo parte integrante do
presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUND A
O CONTRATADO se compromete fornecer gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar ao CONTRATANTE conforme Cláusula Quarta deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIR A
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO será
até R$ 20.000,00 (vinte mil reais)/DAP por ano civil, referente à sua produção,
conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QU ARTA
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos
abaixo (no quadro), de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a)
CONTRATADO (A) receberá o valor de R$ ________________ semanal, sendo
R$ ________________ mensal (e/ou total para os itens 16 a 22). O pagamento
será mensal, conforme laudo emitido pela secretaria competente;
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a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do
Termo de Recebimento e 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;
QU ANTID ADE SEM AN AL
Item

Descrição

1

Alface limpo sem inço, folhas íntegras

2

Unidade Quant.
Unidade

200

Alho cabeça, tamanho médio

Kg

06

3

Batata doce, limpa, tamanho médio

Kg

100

4

Beterraba, tamanho médio, limpo

Kg

70

5

Brócolis, limpo, sem inço

Kg

15

6

Cenoura nova, tamanho médio, limpa

Kg

100

7

Couve-flor, limpa, sem inço

Kg

15

8

Couve fresca, maço mínimo 10 folhas

Maço

200

9

Laranja comum, tamanho médio

Kg

575

10

Moranga Japonesa, tamanho médio

Kg

100

11

Morango, novo, limpo

Kg

06

12

Milho verde espiga, pacote 3 unidades

Pacote

70

13

Pão colonial tipo cachorro-quente, 50 g

Kg

150

14

Repolho, tamanho médio, limpo

Kg

40

15

Tempero verde (cebolinha/salsa), limpo,
sem inço

Maço

50

Valor
Unit.

Valor
Total

QU ANTID ADE SEMESTR AL
16

Arroz branco polido, tipo 1, pacote 5 kg

Pacote

3.000

17

Feijão preto, tipo 1, pacote 1 kg

Kg

4.000

18

Farinha de Milho, média, pacote 1 kg

Kg

600

19

Farinha de Trigo, tipo 1, pacote 1 kg

Kg

300

20

Leite em pó integral, a vácuo, pct 1 kg

Kg

4.000

21

Macarrão com ovos, parafuso, pct 500 g

Pacote

4.000

22

Óleo de soja, 900 ml, embalagem PET

Unidade

3.000
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c) Os produtos deverão ser entregues semanalmente nas quantidades
informadas pela Secretaria de Educação;
d) A quantidade é estimada com base nos cardápios de alimentação
escolar para o exercício 2018, elaborados pela nutricionista do Município;
e) Os produtos deverão ser entregues pesados e embalados , conforme
solicitação da Secretaria de educação;
f) Todos os produtos deverão atender ao disposto na legislação de
alimentos, estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
Ministério da Saúde e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Resolução RDC nº 259/02 e 216/2004 – ANVISA).
CLÁUSULA QUINTA
5.1. Os produtos de periodicidade semanal deverão ser entregues nas
escolas pesados e embalados , nas quantidades informadas pela Secretaria
de Educação, no horário das 8 h às 12 h e das 13 h 30 min às 16 h.
5.1.1. Os produtos de periodicidade semestral deverão ser entregues no
almoxarifado da Secretaria de Educação, de acordo com os pedidos
realizados pela Secretaria;
5.1.2. As quantidades dos produtos de periodicidade semanal que são das
escolas do interior deverão ser entregues no almoxarifado da Secretaria
Municipal de Educação;
5.1.3. O custo dos produtos descritos no item 1.1. referentes a transporte,
acondicionamento e embalamento são responsabilidade da CONTRATADA.
5.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pela perfeita execução do objeto, ficando a mesma obrigada a
substituir, no todo ou em parte, o objeto do empenho, se a qualquer tempo se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções.
5.3. Nos casos da CONTRATADA não entregar o objeto de acordo com as
especificações exigidas ou se negar a fazer a substituição dos produtos não
aceitos, a pessoa responsável pelo recebimento lavrará termo circunstanciado
do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de
responsabilidade.
5.4. Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a licitante
vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital.
5.5. O produto deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a permitir
a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.
5.6. Nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue com o objeto.
CLÁUSULA SEXTA
As despesas do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias:
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Órgão 06 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade 03 – Manutenção Desenvolvimento Ensino – MDE
Projeto/Atividade: 2047 – Merenda Escolar – União
Elemento: 3.3.3.9.0.30.00.00.00 – Material de Consumo
Recurso: 1101 – PNAE Fundamental
Reduzido: 2907
Órgão 06 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade 3 – Manutenção Desenvolvimento Ensino – MDE
Projeto/Atividade: 2142 – Alimentação Escolar – PNAP
Dotação: 3.3.3.9.0.30.00.00.00 – Material de Consumo
Recurso: 1115 – PNAP Pré-Escola
Reduzido: 2910
Órgão 06 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade 03 – Manutenção Desenvolvimento Ensino – MDE
Projeto/Atividade: 2058 – Alimentação Escolar – PNAC – PNAE
Elemento: 3.3.3.9.0.30.00.00.00 – Material de Consumo
Recurso: 1107 – PNAC – PNAE
Reduzido: 2909
Órgão 06 – Secretaria Municipal de educação
Unidade 03 – Manutenção Desenvolvimento Ensino – MDE
Projeto/Atividade: 2172 – Merenda EJA
Elemento: 3.3.3.9.0.30.00.00.00 – Material de Consumo
Recurso: 1116 – Merenda EJA
Reduzido: 2911
Órgão 06 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade 03 – Manutenção Desenvolvimento Ensino – MDE
Projeto/Atividade: 2187 – Alimentação Escolar Mais Educação
Elemento: 3.3.3.9.0.30.00.00.00 – Material de Consumo
Recurso: 1118 – PNAE Mais Educação
Reduzido: 2908
Órgão 06 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade 03 – Manutenção Desenvolvimento Ensino – MDE
Projeto/Atividade: 2191 – Alimentação AEE
Elemento: 3.3.3.9.0.30.00.00.00 – Material de Consumo
Recurso: 1119 – Merenda Escolar AEE
19
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Reduzido: 2753
Solicitação de Compras nº 157653.
CLÁUSULA SÉTIM A
7.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato o MUNICÍPIO poderá,
garantida prévia defesa, aplicar à CONTR ATAD A as seguintes penalidades:
a) Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante
a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
b) Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 5 (cinco)
dias, após os quais será considerado como inexecução contratual:
advertência e multa de 5% sobre o valor atuali zado do contrato;
c) Inexecução parcial do contrato: multa de 10% sobre o valor
correspondente ao montante não adimplido do contrato;
d) Inexecução total do contrato: multa de 5% sobre o valor atuali zado do
contrato.
7.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, se o caso.
7.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente
de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em
virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
7.4. A contratada está obrigada a manter, durante toda a execução contratual,
todas condições de habilitação, nos termos do art. 55, XIII da Lei nº 8.666/93.
7.5. Constituem motivos para rescisão contratual todos os elencados no art.
78 da Lei nº 8.666/93.
7.6. A inexecução total ou parcial do contrato por enseja sua rescisão,
conforme previsão do art. 77 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA
Este contrato poderá ser rescindido:
a) Por ato unilateral do CONTRATANTE, nas hipóteses dos incisos I a XII,
XVII e XVIII, do art. 78, da Lei n° 8.666/93;
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no
processo de licitação, desde que conveniente para o CONTRATANTE;
c) Judicialmente, nos termos da legislação.
8.1. A rescisão de que trata a alínea ‘a’ desta cláusula, acarreta as seguintes
consequências, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:
a) Retenção dos créditos do contrato, se existentes, até o limite dos
prejuízos causados ao CONTRATANTE.
CLÁUSULA NON A
O presente contrato terá validade pelo período de 06 (seis) meses a contar da
assinatura do contrato, ou até a entrega da totalidade das mercadorias, não
podendo ultrapassar o exercício financeiro.
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CLÁUSULA DÉCIM A
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 DÉCIM A PRIMEIR A
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo dos respectivos fiscais de
contrato: Gestora Solange Carvalho Carniel, Fiscal Marilei Bertao Schiavo e
Suplente Paula Parise Piecha Morosi, da Secretaria Municipal de Educação,
da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras
entidades designadas pelo contratante ou pela legislação.
CLÁUSULA DÉCIM A SEGUND A
O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº 001/2018, a
proposta do vencedor, Lei nº 11.947/2009, Resolução nº 26/2013 do FNDE,
Resolução nº 4/2015 do FNDE e na Lei nº 8.666/93, no que couber.
CLÁUSULA DÉCIM A TERCEIR A
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal
entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA DÉCIM A QU ARTA
É competente o Foro da Comarca de Itaqui para
que se originar deste contrato. E, por estarem
assinam o presente instrumento em três vias
presença de duas testemunhas.
Itaqui,

dirimir qualquer controvérsia
assim, justos e contratados,
de igual teor e forma, na
____ de ___________ de 2018.

MUNICÍPIO DE ITAQUI
JARBAS DA SILVA MARTINI
Prefeito

FORNECEDOR

Testemunhas:
__________________________________

___________________________________

CPF nº: ____.____.____-___

CPF nº: ____.____.____-___
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