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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 003/2018 
DISPENSA Nº 001/2018 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 
 

CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE  
GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E 

EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 
 
O MUNICÍPIO DE VERDELÂNIDA/MG, com sede na Av. Renato Azeredo nº 2001, CNPJ 
01.612.505/0001-70, isento de inscrição estadual, neste ato representada pelo seu Prefeito 
Municipal, Sr. Wilton Leite Madureira, através da Secretaria Municipal de Educação, localizada 
na Rua 21 de Abril, nº 691, Centro, considerando o disposto no art.14, da Lei nº 11.947/2009 e 
atendendo à Resolução CD/FNDE nº 26/2013 alterada pela Resolução CD/FNDE nº 04/2015, 
realiza chamada pública para aquisição pelas Escolas Municipais de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, por intermédio de sua Comissão 
Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 70/2017, de 20 de abril de 2017. 
 
1. OBJETIVO 
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para 
atender os alunos matriculados para o ano letivo 2018 nas Escolas Municipais que oferecem 
Educação Infantil (creche), Ensino Fundamental, Médio e os Centros de Educação de Jovens e 
Adultos - CEJAS, da Rede Pública Municipal (PNAE) conforme Resolução CD/FNDE nº 
26/2013 alterada pela Resolução CD/FNDE nº 04/2015. 
 
2. DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO  
2.1 Grupos Informais de Agricultores Familiares e de Empreendedores Familiares Rurais 
(Não organizados em grupo) deverão entregar no período de 08/01/2018 ao dia 29/01/2018 
NO HORÁRIO DE 07:00hs ás 13:00hs, na sede da Prefeitura Municipal de 
Verdelândia/MG, os documentos relacionados abaixo para serem avaliados e aprovados. 
 
I – Cópia e original de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
II – Cópia e original de carteira de identificação; (RG); 
III – Comprovante de endereço (Conta água, luz, telefone); 
IV – Extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias 
V – Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação 
Escolar (ANEXO I) com assinatura do agricultor participante; 
VI – Para produtos de origem animal apresentar documentação comprobatória de Serviço de 
Inspeção, podendo ser municipal, estadual ou federal; 
VII – prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 
VIII - Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 
agricultores familiares relacionados no projeto de venda. 
IX - – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.  (Lei 12.440/2011). 
(CNDT). www.tstsjus.gov.br. 
X – Copia cartão de produtor rural; 
XI – Comprovante de conta corrente. 
XII - Comprovante de Inscrição como autônomo junto ao INSS (NIS); 
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XII – Certidão Negativa de Débito MUNICIPAL, sendo esta do Município de residência da 
pessoa física.  

 
2.2 Os Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais 
constituídos em Cooperativas e Associações deverão entregar também, no período de 
08/01/2018 ao dia 29/01/2018 NO HORÁRIO DE 07:00hs ás 13:00hs, na sede da Prefeitura 
Municipal de Verdelândia/MG, os documentos relacionados abaixo para serem avaliados e 
aprovados: 
 
I – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
II – 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 - Cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada na Junta 
Comercial, no caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso 
de associações. No caso de empreendimentos familiares, deverá ser apresentada cópia do 
Contrato Social, registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica; 
V - Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar 
(ANEXO 1); 
VI – Para produtos de origem animal apresentar documentação comprobatória de Serviço de 
Inspeção, podendo ser municipal, estadual ou federal; 
VII – prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 
VIII - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 
associados/cooperados; 
IX - a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento do 
limite individual de venda de seus cooperados/associados. 
X – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.  (Lei 12.440/2011). 
(CNDT). www.tstsjus.gov.br. 
XI – Copia cartão de produtor rural dos associados/cooperados; 
XII – Comprovante de conta corrente. 
XIII - Certidão Negativa de Débito MUNICIPAL, sendo esta do Município da sede da pessoa 
jurídica. 
 
3. CARACTERÍSTICAS DOS E QUANTIDADES DOS PRODUTOS 
3.1 - Especificações Técnica e Quantidades dos Gêneros Alimentícios  
A descrição de como os produtos deve ser entregue, bem como as quantidades a serem 
registrados está disponível no ANEXO II. 
3.2 - Preço 
O preço de compra dos gêneros alimentícios será o preço aplicado pela tabela confeccionada 
pela Secretaria Municipal de Agricultura de Verdelândia-MG, utilizando-se a média de valores 
regionais, os preços estabelecidos estão disponíveis do ANEXO II.  
 
3.3 - Ponto de Entrega 
Os produtos deverão ser entregues no almoxarifado da Secretaria MUNICIPAL de Educação 
situada na Rua 21 de Abril, 691- Cachoeirinha, nas quantidades estabelecidas, dia e horário 
indicados pela equipe de recebimento. 
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3.4 - Período de Fornecimento 
Até 31 de dezembro de 2018 ou final do ano letivo, o que acontecer primeiro. 
 
3.5 - Contrato 
O modelo de Contrato de Compra e Venda de gêneros alimentícios que deverá ser celebrado 
entre o Município e o(s) Vendedor(es) habilitados nesta chamada pública será feito conforme 
modelo constante no Anexo III. 
 
3.6 - Pagamento das faturas: 
3.6.1 - Os pagamentos do fornecimento feito pelo fornecedor da agricultura familiar ou 
empreendedor familiar rural habilitado, como conseqüência da comercialização de gêneros 
alimentícios, serão realizados pelo Município Contratante. 
3.6.2. O pagamento deverá ser feito por transferência bancária na conta corrente do licitante e 
com apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado. 
 
4. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
4.1 - Serão consideradas as propostas classificadas, que preencham as condições fixadas nesta 
Chamada Pública. 
 
4.2 - Cada grupo de fornecedores (formal e/ou informal) deverá obrigatoriamente, ofertar sua 
quantidade de alimentos, observando as condições fixadas nesta Chamada Pública. 
 
5. RESULTADO 
O Município divulgará o resultado do processo em até 48 horas após a conclusão dos trabalhos 
desta chamada pública. 
 
6. CONTRATAÇÃO 
6.1 - Uma vez declarado vencedor, o Proponente deverá assinar o Contrato de Compra e Venda 
de gêneros alimentícios, de acordo com o modelo apresentado no item 3.5. 
6.2 O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural deve 
respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) por Declaração de Aptidão ao 
PRONAF (DAP)/ano. 
6.3 Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será o 
resultado do número de agricultores familiares, munidos de DAP Familiar, inscritos na DAP 
Jurídica multiplicado pelo limite individual de comercialização, utilizando a seguinte fórmula: 
*Valor máximo a ser contratado = nº de agricultores familiares (DAPs familiares) inscritos na 
DAP jurídica x R$ 20.000,00. 
 
7. RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES 
7.1 -Os fornecedores que aderirem a este processo declaram que atendem a todas as exigências 
legais e regulatórias para tanto e que possuem autorização legal para fazer a proposta, sujeitando-
se, em caso de declaração falsa, às penalidades da legislação civil e penal aplicáveis. 
7.2 O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios conforme o disposto no padrão 
de identidade e qualidade estabelecida na legislação vigente e as especificações técnicas 
elaboradas pelo Município de Verdelândia/MG. 
7.3 O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios nos preços estabelecidos até 
31 de dezembro de 2018 ou final do ano letivo, o que acontecer primeiro;  
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7.4 O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios nas quantidades 
estabelecidas nos dia e horas indicadas. 
 
8. FATOS SUPERVENIENTES 
8.1 - Os eventos previstos nesta Chamada Pública estão diretamente subordinados à realização e 
ao sucesso das diversas etapas do processo. Na hipótese de ocorrência de fatos supervenientes à 
sua publicação, que possam vir a prejudicar o processo e/ou por determinação legal ou judicial, 
ou ainda por decisão do Município, poderá haver: 

a) Adiamento do processo; 
      b)  revogação deste Edital ou sua modificação no todo ou em parte. 
 
9. IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE 
Observado o disposto no item oito acima, após a divulgação do resultado das ofertas objeto desta 
Chamada Pública do Município considera-se, para todos os fins, que o registro de preços de 
gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural estará 
concretizado. 
 
10. PAGAMENTO 
A dotação orçamentária destinada ao pagamento do objeto licitado está prevista e indicada no 
processo pela LOA, com recursos próprios/convênios, sob os números:  
070212.365.0046.2059 MANUT. MERENDA ESCOLAR –CRECHE 
3339030000000 Material de Consumo 0100 1044-8; 
3339030000000 Material de Consumo 0144 1045-6; 
3339030000000 Material de Consumo 0147 1034-0. 
070312.361.0046.2065 MANUT. ATIV. DA MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL 
3339030000000 Material de Consumo 0100 1057-0; 
3339030000000 Material de Consumo 0144 1054-5; 
3339030000000 Material de Consumo 0146 1055-3. 
 
11. DISPOSIÇÕES FINAIS 
A participação de qualquer proponente Vendedor no processo implica a aceitação tácita, 
incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições, assim como dos 
seus anexos. 
Não poderá participar desta chamada servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante 
ou responsável pela licitação ou outro que enquadre no art. 9º da Lei Geral de Licitações. 
 
12. FORO 
A presente Chamada Pública é regulada pelas leis brasileiras, sendo exclusivamente competente 
o Foro do Município de Janaúba/MG, para conhecer e julgar quaisquer questões dele 
decorrentes. 

 
Verdelândia/MG, 03 de janeiro de 2018. 

 
 
 

Neydson Farley dos Santos  
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 003/2018 
DISPENSA Nº 001/2018 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 
 

ANEXO I – MODELO DE PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

                 
Programa Nacional de Alimentação Escolar 

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

Identificação da proposta de atendimento ao edital/chamada pública nº 001/2018 
I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

A – Grupo Formal 
1. Nome do Proponente 
 

2. CNPJ 

3. Endereço  
 

4. Município  5.CEP 

6. Nome do representante legal  
 

  7.CPF 8.DDD/Fone 

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

 

B – Grupo Informal 
1. Nome do Proponente (NÃO PREENCHER) 
 
3. Endereço (NÃO PREENCHER) 4. Município  5.CEP 

 
6. Nome da Entidade Articuladora  
 

7.CPF (NÃO PREENCHER) 8.DDD/Fone 

C – Fornecedores participantes (Grupo Formal e Informal) 
1. Nome  2. CPF  3. DAP  4. Nº. da Agência  5. Nº. da Conta Corrente 
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II – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 
1. Nome da Entidade  
MUNICÍPIO DE VERDELÂDIA/MG. 

2. CNPJ  
01.612.505/0001-70 

CEP  
39458-000 

4. Endereço  
AV. RENATO AZEREDO,  Nº 2.001,  

5. DDD/Fone 
(38) 3625-8113 

6. Nome do representante  
 

7 .CPF 
 

III – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS 
 1. Nome do Agricultor Familiar 2. Produto  3.Unidade  4.Quantidade  5.Preço/Unidade  6.Valor Total 
       
       
      Total agricultor  
 1. Nome do Agricultor Familiar 2. Produto  3.Unidade  4.Quantidade  5.Preço/Unidade  6.Valor Total 
       
       
      Total agricultor  
 1. Nome do Agricultor Familiar 2. Produto  3.Unidade  4.Quantidade  5.Preço/Unidade  6.Valor Total 
       
       
      Total agricultor  
 1. Nome do Agricultor Familiar 2. Produto  3.Unidade  4.Quantidade  5.Preço/Unidade  6.Valor Total 
       
       
      Total agricultor  
 1. Nome do Agricultor Familiar 2. Produto  3.Unidade  4.Quantidade  5.Preço/Unidade  6.Valor Total 
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      Total agricultor  
Total do projeto 
 
 
 
 

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

IV – DESCREVER OS MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DAS ENTREGAS DOS PRODUTOS 
 
 
 
 
 

V – CARACTERÍSTICAS DO FORNECEDOR PROPONENTE (breve histórico, número de sócios, missão, área de abrangência) 
 
 
 
 
 
Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento. 
 
Local e Data: 

 
________________________________________ 

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

Agricultores Fornecedores do Grupo Informal Assinatura 
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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 003/2018 
DISPENSA Nº 001/2018 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 
 

ANEXO II  –  QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E PREÇO DOS PRODUTOS 
ITE
M 

UNI
D. 

QUANT.
ANUAL 

PRODUTOS/ 
CATEGORIA 

DESCRIÇÃO  PREÇO A 
SER 
CONTRATA
DO 

VALOR 
TOTAL 

QTD A SER 
FORNECID
A 
PELO 
PELO 
PRODUTO
R 
FAMILIAR 

1 

Kg  800 Abóbora 

Abóbora: tipo japonesa ou paulista, 
madura, produto procedente de planta 
sadia, de colheita recente, livre de 
resíduos de fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos.Isenta de 
enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte. Deveter 
atingido o grau ideal no tamanho, 
aroma, cor e sabor, apresentar grau de 
maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, 
(aproximadamente 85 %)  polpa 
firme e intacta. 

 R$       2,04  

R$ 1.632,00 

 

2 

Kg  950 Abóbora verde 

Abobora verde: tipo paulista, produto 
procedente de planta sadia, de 
colheita recente, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecologicos. Isenta de 
enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem 
dados físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte. Deve ter 
atingido o grau ideal no tamanho, 
aroma, cor e sabor, deve estar com a 
polpa firme, intacta e totalmente 
verde 

 R$       2,04  

R$ 1.938,00 

 

3 

Kg 1400 Abobrinha italiana 

Abóbrinha italiana: de tamanho 
médio, com casca firme, lisa, lustrosa 
e macia, cor verde brilhante ou 
levemente amarelada. As abobrinhas 
devem parecer pesadas relativamente 
ao tamanho. Procedente de planta 
sadia, de colheita recente, livre de 
resíduos de fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. Isenta de 
enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso em excesso e 
sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 

 R$       1,69  

R$ 2.366,00 
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transporte. 
4 

Maço 1200 Alface 

Alface, tipos:crespa(comum), 
americana e roxa, de colheita recente, 
livre de resíduos de fertilizantes, 
devendo ser prioritariamente 
orgânicos e/ou agroecológicos.Isenta 
de enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte.Fornecido 
em saco plastico transparente, em 
maços de 300 g 

 R$       2,18  

R$ 2.616,00 

 

5 

Kg 300 Alho 

Alho: produto procedente de planta 
sadia, destinado ao consumo in 
natura, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. Isento de 
enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte. Deveter 
atingido o grau ideal no tamanho, 
aroma, cor e sabor. Deve ser entregue 
somente as cabeças de alho, sem a 
restia, sem excesso de cascas, sem 
umidade, em caixas de papelão. 

 R$     14,82  

R$ 4.446,00 

 

6 

Kg  4000 Banana prata 

Banana: tipo prata, produto 
procedente de planta sadia, destinado 
ao consumo in natura , de colheita 
recente, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos.Isento de 
enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte. Deveter 
atingido o grau ideal no tamanho, 
aroma, cor e sabor, apresentar grau de 
maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, 
(aproximadamente 70 %)  polpa 
firme e intacta. 

 R$       3,18  

R$ 12.720,00 

 

7 

Kg 1400 Batata doce 

Batata doce: Devem estar firmes, 
com a película fina e lisa, de 
preferência branca ou rosa, sem 
cortes ou picadas de 
insetos.Procedente de planta sadia, de 
colheita recente, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos.Isenta de 

 R$       2,08  

R$ 2.912,00 
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enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte. Deveter 
atingido o grau ideal no tamanho, 
aroma, cor e sabor, apresentar grau de 
maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, 
(aproximadamente 80 %). 

8 

Kg 1300 Beterraba  

Beterraba: produto procedente de 
planta sadia, destinado ao consumo in 
natura, de colheita recente, livre de 
resíduos de fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. Isenta de 
enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte. Deveter 
atingido  grau mediano no tamanho 
(aproximadamente de 80 a 120 g), 
aroma, cor e sabor, apresentar grau de 
maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, 
(aproximadamente 80 %), casca lisa, 
polpa firme e compacta, coloração 
interna uniforme.. 

 R$       2,22  

R$ 2.886,00 

 

9 

Kg 1800 Biscoito peta 

Biscoito Peta, produzido a partir de : 
goma, ovo caipira, gordura de porco 
ou óleo vegetal, sal,  e adicionais 
como: erva doce, orégano, curry, 
cebola. Deve apresentar rótulo com 
identificação do produto, 
ingredientes, nome do fornecedor, 
data de fabricação.contendo 
aproximadamente 2 kg por pacote. 

 R$     20,61  

R$ 37.098,00 

 

10 

Kg     1400 Caxixe 

Caxixe, de colheita recente, com 
casca de cor verde, livre de resíduos 
de fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos.Isenta de 
enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, e mofos, 
sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte. 

 R$       1,80  

R$ 2.520,00 

 

11 

Kg 450 Cebola  

Cebola: branca ou roxa, produto 
procedente de planta sadia, destinado 
ao consumo in natura, de colheita 
recente, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. Isenta de 
enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte. Deveter 
atingido grau mediano no tamanho 

 R$       2,33  

R$ 1.048,50 
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(aproximadamente de 80 a 120 g) 
aroma, cor e sabor, apresentar grau de 
maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, 
(aproximadamente 80 %), casca lisa, 
polpa firme e compacta. 
fornecidasem réstia ou ramas. 

12 

Kg 1500 Cenoura 

Cenoura: produto procedente de 
planta sadia, destinado ao consumo in 
natura, de colheita recente, livre de 
resíduos de fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos.Isenta de 
enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte. Deveter 
atingido grau mediano no tamanho 
(aproximadamente de 70 a 120 g), 
aroma, cor e sabor, apresentar grau de 
maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, 
(aproximadamente 80 %), casca lisa, 
polpa firme e compacta, com 
coloração uniforme e forte. 

 R$       2,01  

R$ 3.015,00 

 

13 

Maço 1200 Cheiro Verde 

Cheiro verde composto de cebolinha 
verde e coentro verde emfolha e/ou 
salsinha, de colheita recente, livre de 
resíduos de fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos.Isento de 
enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte. Fornecido 
em saco plastico transparente, em 
maços de 200 g 

 R$       2,33  

R$ 2.796,00 

 

14 

Kg  1320 Chuchu  

Chuchu : produto procedente de 
planta sadia, de colheita recente, livre 
de resíduos de fertilizantes, devendo 
ser prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos.Isenta de 
enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte. Deveter 
atingido o grau ideal no tamanho,  
aroma, cor e sabor, apresentar grau de 
maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação 
(aproximadamente 80 %). Fornecidos 
em sacos plásticos de 1kg 

 R$       1,62  

R$ 2.138,40 

 

15 

Kg 350 Corante 

Corante: colorífico, 0% de gordura 
trans, composto de urucum, fubá e 
oleo vegetal. Fornecidos em sacos 
plásticos resistentes de 500 gramas. 
Deve conter rótulo com identificação 

 R$     17,74  

R$ 6.209,00 
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do produto, ingredientes, nome do 
fornecedor e prazos de fabricação e 
validade. 

16 

Maço 1200 Couve  

Couve, folha, de colheita recente, 
livre de resíduos de fertilizantes, 
devendo ser prioritariamente 
orgânicos e/ou agroecológicos.Isento 
de enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte.Fornecido 
em saco plastico transparente, em  
maço de 500 g 

 R$       2,17  

R$ 2.604,00 

 

17 

Kg 1000 Feijão seco 

Feijão seco: tipo: carioca e de corda. 
Produto procedente de planta sadia, 
livre de resíduos de fertilizantes, 
devendo ser prioritariamente 
orgânicos e/ou agroecológicos. Isento 
de enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte. Deveter 
atingido o grau ideal no tamanho, 
aroma, cor e sabor, casca lisa, sem 
furos. Fornecidos em garrafa PET 
para melhor conservação. 

 R$       4,27  

R$ 4.270,00 

 

18 

Kg 1537 Feijão verde 

Feijão verde: produto procedente de 
planta sadia, de colheita recente, livre 
de resíduos de fertilizantes, devendo 
ser prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos.Isento de 
enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte. Deveter 
atingido o grau ideal no tamanho, 
aroma, cor e sabor, casca lisa, sem 
furos. Fornecidos em sacos plásticos 
de 1 kg. 

 R$       5,40  

R$ 8.299,80 

 

19 

Kg 5500 Laranja 

Laranja:, produto procedente de 
planta sadia, destinado ao consumo in 
natura , de colheita recente, livre de 
resíduos de fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos.Isenta de 
enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte. Deveter 
atingido o grau ideal no tamanho, 
aroma, cor e sabor, apresentar grau de 
maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, 
(aproximadamente 85 %)  polpa 
firme e intacta. 

 R$       1,99  

R$ 10.945,00 

 

20 
Kg 1560 Limão  

Limão: de qualquer espécie, produto 
procedente de planta sadia, destinado 

 R$       2,85  
R$ 4.446,00 
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ao consumo in natura, de colheita 
recente, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos.Isento de 
enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte. Deveter 
atingido o grau ideal no tamanho, 
aroma, cor e sabor, apresentar grau de 
maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, 
(aproximadamente 85 %)  polpa 
firme e intacta. 

21 

Kg 5200 Mamão  

Mamão: tipo vermelho, produto 
procedente de planta sadia, destinado 
ao consumo in natura , de colheita 
recente, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos.Isento de 
enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte. Deveter 
atingido o grau ideal no tamanho, 
aroma, cor e sabor, apresentar grau de 
maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, 
(aproximadamente 70 %)  polpa 
firme e intacta. 

 R$       2,47  

R$ 12.844,00 

 

22 

Kg 3600 Mandioca 

Mandioca: produto procedente de 
planta sadia, de colheita recente, livre 
de resíduos de fertilizantes, devendo 
ser prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos. Isenta de 
enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidade em 
excesso, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. Deveter atingido o grau 
ideal no tamanho, aroma, cor e sabor. 
Fornecida com uma das pontas 
cortadas para avaliar a qualidade. 

 R$       1,82  

R$ 6.552,00 

 

23 

Kg 1250 Maracujá 

Maracujá, de colheita recente, livre 
de resíduos de fertilizantes, devendo 
ser prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos.Isenta de 
enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, e mofos, 
sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte. 

 R$       3,08  

R$ 3.850,00 

 

24 

Kg 1350 Maxixe  

Maxixe, de colheita recente, livre de 
resíduos de fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos.Isenta de 

 R$       2,01  

R$ 2.713,50 
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enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, e mofos, 
sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte. 

25 

Kg  5600 Melancia  

Melancia: produto procedente de 
planta sadia, destinado ao consumo in 
natura , de colheita recente, livre de 
resíduos de fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos.Isenta de 
enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte. Deveter 
atingido o grau ideal no tamanho, 
aroma, cor e sabor, apresentar grau de 
maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, 
(aproximadamente 80 %)  polpa 
firme e intacta 

 R$       2,11  

R$ 11.816,00 

 

26 

Kg 5550 Milho verde 

Milho verde: produto procedente de 
planta sadia, de colheita recente, livre 
de resíduos de fertilizantes, devendo 
ser prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos.Isento de 
enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte. Deveter 
atingido o grau ideal no tamanho, 
aroma, cor e sabor, apresentar grau de 
maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, 
(aproximadamente 80 %). Fornecido 
descascado em saco plásticos de 1 a 2 
kg 

 R$       2,16  

R$ 11.988,00 

 

27 

Kg   1440 Pepino  

Pepino: produto procedente de planta 
sadia, de colheita recente, livre de 
resíduos de fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos.Isenta de 
enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte. Deveter 
atingido o grau ideal no tamanho,  
aroma, cor e sabor, apresentar grau de 
maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação 
(aproximadamente 80 %). Fornecidos 
em sacos plásticos de 1kg 

 R$       1,93  

R$ 2.779,20 

 

28 

Kg 300 Pimentão 

Pimentão: verde e vermelho; 
produto procedente de planta sadia, 
destinado ao consumo in natura, de 
colheita recente, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 

 R$       2,96  

R$ 888,00 
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agroecológicos.Isento de 
enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte. Deveter 
atingido o grau ideal no tamanho, 
aroma, cor e sabor, apresentar grau de 
maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, 
(aproximadamente 90 %). 

29 

Kg 1800 Polpa de fruta 

Polpa de fruta natural, congelada, 
com no máximo 10% de água 
adicionada, sem conservantes, 
corantes e aditivos.Sabores: 
maracujá, goiaba, manga, acerola, 
caju, tamarindo, cajá, umbu. 
Fornecidas em sacos de plástico, 
termo seladas, com 500 g, 
apresentando identificação. 
Apresentar amostra. 

 R$     16,07  

R$ 28.926,00 

 

30 

Kg 1320 Quiabo 

Quiabo: produto procedente de 
planta sadia, destinado ao consumo in 
natura, de colheita recente, livre de 
resíduos de fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos.Isento de 
enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte. Deveter 
atingido o grau ideal no tamanho, 
(aproximadamente 10 a 200 g), 
aroma, cor e sabor, apresentar grau de 
maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, 
(aproximadamente 90 %). 

 R$       2,29  

R$ 3.022,80 

 

31 

Kg 1920 Repolho 

Repolho:tipo: verde. Produto 
procedente de planta sadia, destinado 
ao consumo in natura, de colheita 
recente, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos.Isento de 
enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte. Deveter 
atingido o grau ideal no tamanho, 
(aproximadamente de 1 a 2 kg), 
aroma, cor e sabor, apresentar grau de 
maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, 
(aproximadamente 65 %). Fornecido 
em saco de plástico individual. No 
momentoda colheita o produto deve 
estar com pouca umidade, retirar a 
primeira camada de folha e embalar. 

 R$       1,94  

R$ 3.724,80 
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32 

Kg 1800 Rosquinha doce 

Rosquinha doce, composta de batata 
doce, inhame, abóbora ou mandioca, 
(um ou mais dos tubérculos/legumes) 
farinha de trigo, fermento biológico, 
semente de linhaça triturada, açúcar e 
canela em pó. A massa deve ser leve 
e sem sabor acentuado de fermento. 
Fornecidas em sacos plásticos 
contendo 50 unidades, com as roscas 
enfileiradas e tamanhos uniformes de 
aproximadamente 60 g a unidade. 
Deve apresentar rótulo com 
identificação do produto, 
ingredientes, nome do fornecedor, 
data de fabricação. Não deve estar 
amassado no momento da entrega.  
Apresentar amostra 

 R$     17,47  

R$ 31.446,00 

 

33 

Kg 600 Tempero 

Tempero, constituído de alho caipira, 
sal moído iodado, coentro caroço, 
salsa, coentro folha . Fornecido em 
saco plástico de 300 g, termoselados. 
Com identificação do produto, 
ingredientes, fornecedor, data de 
fabricação. Deve apresentar rótulo 
com identificação do produto, 
ingredientes, nome do fornecedor, 
data de fabricação. Apresentar 
amostra 

 R$     12,00  

R$ 7.200,00 

 

34 

Kg 1500 Tomate 

Tomate: produto procedente de 
planta sadia, destinado ao consumo in 
natura, de colheita recente, livre de 
resíduos de fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológicos.Isento de 
enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte. Deveter 
atingido o grau ideal no tamanho, 
aroma, cor e sabor, apresentar grau de 
maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, 
(aproximadamente 90 %). 

 R$       3,62  

R$ 5.430,00 

 

 
 

OBSERVAÇÕES: 
1 – Onde consta “QTD.” refere-se à quantidade necessária para manutenção da merenda escolar pelo 
ano letivo de 2018. 
2 – Onde consta “QTD. A SER FORNECIDA”, refere-se à quantidade que o produtor poderá oferecer. 
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3 – Os preços serão pagos observando-se a tabela confeccionada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA DE VERDELÂNDIA-MG, com a média dos valores regionais.  
Nome/Razão Social: _____________________________________________________ 

CPF/CNPJ:  __________________________________________________ 
Endereço:   ____________________________________________________________ 

DAP Nº:______________________________ 
 

Verdelândia/MG., ____de________ de  2018. 
 
 
 
 
 
 
 

 _______________________________________________ 
Identificação e CPF 
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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 003/2018 
DISPENSA Nº 001/2018 

 
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 

 
ANEXO III – MODELO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA 

 
MUNUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO N.º........../2018 

 
O MUNICÍPIO DE  VERDELÂNDIA/MG, com sede na Av. Renato Azeredo nº 2.001, CNPJ 
01.612.505/0001-70, isento de inscrição estadual, neste ato representada pelo seu Prefeito 
Municipal, Sr. Wilton Leite Madureira, inscrito no CPF nº .............................. doravante  
denominado de CONTRATANTE, e  __________________________ reidente/estabelecida 
na rua ......................................, inscrita no CPF/CNPJ sob nº ......................, aqui denominada 
de CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal 
........................................, residente e domiciliado em ................................... , RESOLVEM 
celebrar este Contrato mediante as Cláusulas e condições a seguir:  

CLÁUSULA PRIMEIRA: 
É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e 
empreendedor familiar rural para atender os alunos matriculados para o ano letivo 2018 nas 
Escolas Municipais, que oferecem Educação Infantil (creche), Ensino Fundamental, e os 
Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAS, da Rede Pública Municipal, verba 
FNDE/PNAE, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta, todos de acordo com a 
chamada pública n.º 001/2018, a qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, 
independentemente de anexação ou transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA: 
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar 
ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA: 
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano 
civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar. 

CLÁUSULA QUARTA 
OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão 
informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais de venda 
dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios, consoante ao Projeto de 
Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no 
máximo 30 dias após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo 
MDA. 
CLÁUSULA QUINTA: 
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A data de início para entrega das mercadorias será imediata, sendo o prazo do fornecimento 
até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de 2018 ou final do ano letivo, o 
que acontecer primeiro, a contar da data de assinatura do presente contrato. 
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a 
chamada pública n.º 001/2018. 
b. O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento 
e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, 
consoante o anexo deste Contrato. 
CLÁUSULA SEXTA: 
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda 
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor 
total de R$ _____________ (_______________________), conforme listagem anexa a seguir: 
 

1. Nome 
do 

Agricultor 
Familiar 

2. 
CPF 

3. 
DAP 

4. 
Produto 

5. 
Unidade 

6.Quantidade/ 
Unidade 

7. Preço 
Proposto 

8. 
Valor 
Total 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: 
No valor mencionado na cláusula quarta estão incluídas as despesas com frete, recursos 
humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e 
previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações 
decorrentes do presente contrato. 

CLÁUSULA OITAVA: 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação 
orçamentária: 
 
070212.365.0046.2059 MANUT. MERENDA ESCOLAR –CRECHE 
3339030000000 Material de Consumo 0100 1044-8; 
3339030000000 Material de Consumo 0144 1045-6; 
3339030000000 Material de Consumo 0147 1034-0. 
 
070312.361.0046.2065 MANUT. ATIV. DA MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL 
3339030000000 Material de Consumo 0100 1057-0; 
3339030000000 Material de Consumo 0144 1054-5; 
3339030000000 Material de Consumo 0146 1055-3. 
 
CLÁUSULA NONA: 
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea “b”, e 
após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor 
correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao 
CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em 
virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA: 
O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do 
CONTRATADO FORNECEDOR, deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, 
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sobre o valor da parcela vencida. Ressalvados os casos quando não efetivados os repasses 
mensais de recursos do FNDE em tempo hábil. 

CLÁUSULA ONZE: 
Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-á conforme o § 1º, do art. 20 da 
Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas. 

CLÁUSULA DOZE: 
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11 do artigo 45 
da Resolução CD/FNDE nº 26/2013 as cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de 
Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de 
Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e 
documentos anexos, estando à disposição para comprovação. 
 

CLÁUSULA TREZE: 
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos das Notas 
Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações 
de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 
para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação. 

CLÁUSULA QUATORZE: 
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de 
danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização. 

CLÁUSULA QUINZE: 
O CONTRATANTE em razão as supremacias dos interesses públicos sobre os interesses 
particulares poderão: 
a. modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse 
público, respeitando os direitos do CONTRATADO; 
b. rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do 
CONTRATADO; 
c. fiscalizar a execução do contrato; 
d. aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;  
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do 
CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento 
da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas. 

CLÁUSULA DEZESSEIS: 
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

CLÁUSULA DEZESSETE: 
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, do 
Município de Verdelândia/MG, e outras Entidades designadas pelo FNDE. 

CLÁUSULA DEZOITO: 
O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.º 001/2018, pela Resolução 
CD/FNDE nº. 026/2013 alterada pela Resolução CD/FNDE nº 004/2015 e pela Lei n° 
11.947/2009 e o dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, 
também, onde o contrato for omisso. 
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CLÁUSULA DEZENOVE: 
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, 
resguardada as suas condições essenciais. 

CLÁUSULA VINTE: 
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de 
carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento, por fax, 
transmitido pelas partes. 

CLÁUSULA VINTE E UM: 
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por carta, 
consoante Cláusula Vinte, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de 
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: 
a. por acordo entre as partes; 
b. pela inobservância de qualquer de suas condições; 
c. quaisquer dos motivos previstos em lei. 

CLÁUSULA VINTE E DOIS: 
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou 
até 31 de dezembro de 2018 ou final do ano letivo, o que acontecer primeiro, a contar da data 
de sua assinatura. 

CLÁUSULA VINTE E TRÊS: 
É competente o Foro da Comarca de Janaúba/MG, 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. 
 
 

Verdelândia/MG., ____de________ de  2018. 
 

 
CONTRATANTE:       _______________________________________ 

Wilton Leite Madureira 
Prefeito Municipal. 

 
CONTRATADO:         _______________________________________ 

Contratado(a) 
(agricultores no caso de grupo informal) 

 
TESTEMUNHAS: 
 
NOME: ._________________________________________________________  
 
CPF:___________________________ 
 
NOME:___________________________________________________________  
 
CPF:___________________________ 
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ANEXO IV - MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

IMPEDITIVO QUE O IMPEÇA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES 
(papel timbrado da empresa) 

 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 003/2018 

DISPENSA Nº 001/2018 
 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 
 

 
 
 
 __________________, inscrito no CPF ou  CNPJ  sob o nº _____________________, por 

intermédio de seu representante legal Sr. (a) _______________, portador do documento de 

identidade nº _______________, inscrito no CPF sob nº ______________, participante do 

certame referenciado que tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 

familiar e empreendedor familiar rural para atender os alunos matriculados nas Escolas 

Municipais para o ano letivo 2018, que oferecem Educação Infantil (creche), Ensino 

Fundamental, e os Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAS, da Rede Pública 

Municipal, através de seu representante, DECLARAR que inexiste qualquer fato impeditivo à 

sua participação na licitação citada, que não foi declarada suspensa nem inidônea para 

contratar com o Poder Público de qualquer esfera, e que se compromete a comunicar a 

ocorrência de qualquer fato que altere essa situação que venha a ser conhecido após o 

encerramento da licitação. 

 

 
  Por ser verdade, firma a presente. 
 
 
 

_____________, ____, de ____________ de 2018. 
 

Assinatura: 
_________________________________________________________ 

Obs.: Identificar o responsável pela empresa com CPF e utilizar carimbo padronizado da 
empresa. 
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ANEXO V - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 003/2018 
DISPENSA Nº 001/2018 

 
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 

 
 (Papel timbrado da empresa) 

 

DECLARAÇÃO EMPREGADOR PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA 
 
 

.............................................................................................., inscrita no CNPJ nº 

........................................, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) 

.............................................................................................., portador da Carteira de Identidade 

nº ................................... e do CPF nº ............................................, DECLARA, sob as penas 

da Lei em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da 

República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 
 
 
 

____________________________ 
(Local e data 

 
 
 
 

____________________________ 
Assinatura do Rep. Legal 
Favor apor carimbo CNPJ 
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ANEXO VI - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 003/2018 
DISPENSA Nº 001/2018 

 
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 

 
 (Papel timbrado da empresa) 

 

DECLARAÇÃO DE QUE OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM ENTREGUES 
SÃO PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES FAMILIARES RELACIONADOS NO 
PROJETO DE VENDA OU ASSOCIADOS/COOPERADOS  

 
 
 

Declaro sob as penas da lei e amparado pela Resolução CD/FNDE nº. 026/2013 alterada pela 
Resolução CD/FNDE nº 004/2015 e pela Lei n° 11.947/2009, que os gêneros alimentícios a 
serem entregues são produzidos pelos agricultores familiares relacionados no projeto de venda 
apresentados nessa Chamada Pública. 

 

Sem mais, 

 

___________________________________ 
Nome do Agricultor OU associação/cooperativa 

CPF ou CNPJ 
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ANEXO VII - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 003/2018 
DISPENSA Nº 001/2018 

 
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 

 
 (Papel timbrado da empresa) 

 
 
 

DECLARAÇÃO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL DE RESPONSABILIDADE 
PELO CONTROLE DO ATENDIMENTO DO LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA DE 
SEUS COOPERADOS/ASSOCIADOS. 

 

Declaro sob as penas da lei e amparado pela Resolução CD/FNDE nº. 026/2013 alterada pela 
Resolução CD/FNDE nº 004/2015 e pela Lei n° 11.947/2009, que responsabilizo pelo 
controle do atendimento do limite individual de venda de seus cooperados/associados dos 
gêneros alimentícios a serem entregues relacionados no projeto de venda apresentados nessa 
Chamada Pública. 

 

Sem mais, 

 

___________________________________ 
Nome Presidente da Associação/Cooperativa 

CPF e CNPJ 
 


