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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2022 

PROCESSO Nº 116/2022 
 

CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2022, PARA AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA 
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, 
CONFORME PARÁGRAFO 1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947 
DE 16/07/2009, RESOLUÇÃO FNDE/CD Nº 26 DE 
17/06/2013 E SUBSIDIARIAMENTE A LEI FEDERAL Nº 
8.666/93. 

 
A Prefeitura Municipal de Humaitá/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede à Avenida João Pessoa, nº 414, inscrita no 
CNPJ sob o nº 87.613.139/0001-99, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. Paulo Antônio Schwade, no uso de suas 
prerrogativas legais, e considerando o disposto no Art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e na Resolução FNDE/CD nº 26/2013, através 
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, vem realizar Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios 
diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar, durante o ano de 2022. Os Grupos Formais/Informais deverão apresentar a documentação para 
habilitação e Projeto de Venda até o dia 04 de outubro de 2022, às 08h30min, junto ao Setor de Licitações.  
 
1 - OBJETO 
O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, conforme especificações dos gêneros 
alimentícios, descritos abaixo: 
 

Item Descrição do item Unid. Quant. 
Valor 

máximo 
unitário 

Valor Total 

01 

ALFACE, In Natura, 1ª qualidade; com folhas integras, livres de 
fungos; transportadas em sacos plásticos transparentes de 
primeiro uso. Devem estar frescas, íntegras, sem traço de 
descoloração ou manchas. Deverá ser transportada em carro 
higienizado em temperatura ambiente. 

Und. 249 R$ 3,42 R$ 851,58 

02 

ABOBRINHA, produtos frescos e com grau de maturação 
intermediaria tamanho uniforme mediano, lavado. Deverá 
apresentar odor agradável, consistência firme, não deverá 
apresentar perfurações, machucados, coloração não 
característica.  

Kg 68 R$ 6,21 R$ 422,28 

03 

BATATA DOCE, de 1ª qualidade in natura, com casca, íntegra e 
firme, isenta de sujidades, corpos estranhos, umidade e insetos; 
com grau de evolução completo de tamanho. Sem danos causados 
por lesões físicas ou mecânicas e transportados de forma 
adequados. 

Kg 187 R$ 4,62 R$ 863,94 

04 
BETERRABA, sem folhas, primeira qualidade, bulbos de tamanho 
médio, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, ternos sem corpos 
estranhos ou terra aderida à superfície. 

Kg 277 R$ 5,67 R$ 1.570,59 

05 

BRÓCOLIS, In Natura, livres de fungos; tamanho de médio a 
grande, transportadas em sacos plásticos transparentes de 
primeiro uso. Devem estar frescas, íntegras, sem traço de 
descoloração ou manchas. Deverá ser transportado em carro 
higienizado em temperatura ambiente. 

Und. 221 R$ 4,32 R$ 954,72 

06 

CARNE MOÍDA DE GADO DE PRIMEIRA, produto cárneo obtido a 
partir da moagem de massas musculares de carcaças bovinas 
seguindo o imediato congelamento, não sendo permitido carne 
"quente". A matéria prima a ser utilizada deverá estar isenta de 
tecidos inferiores como ossos, cartilagens, gordura parcial, 
aponeuroses, tendões, coágulos, o produto não poderá 

Kg 838 R$ 32,65 R$ 27.360,70 
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apresentar mínimo sinal de descongelamento, podendo ser 
devolvido a, caso não cumpra com as normas desse edital.  

07 

CARNE PICADA DE GADO DE PRIMEIRA, carne bovina em 
pedaços, s/ osso, s/ gordura, resfriada, aspecto próprio, não 
pegajosa, sem cheiro e sabor próprio. Ausente de gordura, 
músculos e osso. Embalagem primária individual de 2kg, 
constituída de plástico atóxico transparente, livre de insetos, 
microrganismo de outra impureza que venham comprometer o 
armazenamento e a saúde humana. Com registro do órgão 
competente (SIM, CISPOA ou SIF). Com etiqueta de pesagem e 
prazo de validade. Deverá ser transportada em carro refrigerado. 

Kg 450 R$ 33,29 R$ 14.980,50 

08 

CARNE SUÍNA SEM OSSO, isento de sebo, pelanca, cartilagens, 
aponeuroses, tendões, linfonodos, coágulos e ossos. Embalagem 
primária plástica transparente contendo no máximo 2 kg do 
produto totalmente congelado, sem acúmulo de líquidos em seu 
interior. Rótulo contendo identificação do produto, data de 
fabricação, peso, validade, n.º lote, temperatura de estocagem e 
registro do produto no SIM, SIF ou CISPOA. A entrega deverá ser 
efetuada em veículo refrigerado que assegure a temperatura do 
produto. No ato da entrega a temperatura será verificada e não 
estando de acordo (temperatura abaixo de -18ºC) o produto será 
devolvido para troca. 

Kg 230 R$ 22,63 R$ 5.204,90 

09 

CENOURA, de primeira, de tamanho médio, sem manchas escura, 
in natura, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de 
origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e 
coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, 
apresentando grau de maturação adequado a manipulação, 
transporte e consumo; isenta de sujidades, parasitas e larvas. 

Kg 200 R$ 4,83 R$ 966,00 

10 COUVE CHINESA (unidade) Und. 85 R$ 5,11 R$ 434,35 

11 
COUVE-FLOR, In natura, de 1ª qualidade, livres de fungos; 
tamanho de médio a grande. Deverá ser transportado em carros 
higienizado em temperatura ambiente. 

Und. 119 R$ 6,37 R$ 758,03 

12 

FEIJÃO, tipo 1, recém embalado. rotulagem de acordo com a 
legislação vigente, validade mínima de 12 meses. produto 
acondicionado em pacotes plásticos, atóxicos, transparentes, não 
violados e resistentes. embalado em pacotes de 1kg. 

Kg 100 R$ 7,82 R$ 782,00 

13 
MANDIOCA DESCASCADA E PICADA (KG): Fresca, sem partes 
amassadas, amolecidas e estragadas, em estado de 
amadurecimento apropriado para consumo. 

Kg 102 R$ 7,82 R$ 797,64 

14 MELADO DE CANA BATIDO (embalagem de 400gr). Und. 63,200 R$ 8,56 R$ 540,99 

15 

MORANGA, grau médio de amadurecimento, primeira qualidade, 
lavada. Deverá apresentar odor agradável, consistência firme, não 
deverá apresentar perfurações, machucados, coloração não 
característica. 

Kg 24 R$ 4,65 R$ 111,60 

16 

MORANGO (KG), convencional ou ecológico novo, grau médio de 
amadurecimento, com casca sã, limpo, sem rupturas. Em 
embalagem fechada, resistente, contendo 1kg, com tampa ou 
proteção plástica, contendo identificação do produtor, data da 
embalagem e peso. 

Kg 51 R$ 24,88 R$ 1.268,88 

17 

PEPINO, de 1ª qualidade in natura, com casca, íntegra e firme, 
isenta de sujosidades, corpos estranhos, umidade e insetos; com 
grau de evolução completo de tamanho. Sem danos causados por 
lesões físicas ou mecânicas e transportados de forma adequada. 

Kg 205 R$ 5,82 R$ 1.193,10 

18 
POLPA DE FRUTAS CONGELADA (500 GR), tendo como 
ingrediente principal 100% (cem por cento) da fruta não 

Kg 189 R$ 18,62 R$ 3.519,18 

mailto:compras@humaita.rs.gov.br


Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICÍPIO DE HUMAITÁ 

Poder Executivo 

Avenida João Pessoa, nº 414, Centro - CEP 98670-000 Telefone (55) 3525-1166       

E-mail: compras@humaita.rs.gov.br 

 
fermentado, não alcóolico e sem conservantes, sem corantes, em 
embalagens plásticas contendo 500gr, com validade de 12 meses, 
devendo ser transportado em caminhão refrigerado, fechado. 

19 

REPOLHO BRANCO, tamanho grande, deve apresentar 
características do cultivar bem definidas, estar fisiologicamente 
desenvolvidas, bem formadas, com coloração própria, livre de 
danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças, estar em 
perfeitas condições de conservação e maturação. Isento de 
substâncias nocivas à saúde, permitindo apenas as tolerâncias 
previstas em lei.  

Kg 231 R$ 5,29 R$ 1.221,99 

20 

REPOLHO ROXO, tamanho grande, deve apresentar 
características do cultivar bem definidas, estar fisiologicamente 
desenvolvidas, bem formadas, com coloração própria, livre de 
danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças, estar em 
perfeitas condições de conservação e maturação. Isento de 
substâncias nocivas à saúde, permitindo apenas as tolerâncias 
previstas em lei. 

Kg 102 R$ 9,15 R$ 933,30 

21 

TEMPERO VERDE (salsinha e cebolinha), In Natura, 1ª qualidade 
- com folhas integras, livres de fungos; transportadas em sacos 
plásticos transparentes de primeiro uso. Devem estar frescas, 
íntegras, sem traço de descoloração. Deverá ser transportado em 
carro higienizado em temperatura ambiente. 

Pcte 400 R$ 3,16 R$ 1.264,00 

TOTAL: R$ 66.000,27 

 

2 - FONTE DE RECURSO 
07.01 - Secretaria De Educação 
2018 - Manutenção do PNAE 
33.90.30.07.0000 - Gêneros Alimentícios. 
 
3 - ENVELOPE Nº. 001 - HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL  
O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 001 os documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação: 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
b) Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Jurídica para associações e cooperativas; 
c) Cópias das certidões negativas junto ao INSS/Federal, FGTS, Municipal, Estadual e Justiça do Trabalho; 
d) Cópia do Estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade, registrado na Junta Comercial, no caso de cooperativas, ou 
Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de associações. Em se tratando de empreendimentos familiares, deverá 
ser apresentada cópia do Contrato Social, registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas; 
e) Para produto de origem animal, apresentar documentação comprobatória de Serviço de Inspeção Sanitária Municipal ou 
Estadual ou federal 
f) 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. 
 
ENVELOPE Nº. 001 - HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL 
O Grupo Informal deverá apresentar no envelope nº 001 os documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação: 
a) Cópia de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
b) Cópia da DAP principal (Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF), 
ou extrato da DAP, de cada Agricultor Familiar participante; 
c) Para produto de origem animal, apresentar documentação comprobatória de Serviço de Inspeção Sanitária Municipal ou 
Estadual ou federal. 
 
4 - ENVELOPE Nº. 002 - PROJETO DE VENDA 
a. No envelope nº. 002 segue a entrega do Projeto de Venda conforme anexo I da Resolução n.º 26 do FNDE, de 17/06/2013. 
 
5 - LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS 
Os gêneros alimentícios adquiridos deverão ser entregues nos locais especificados nos cronogramas elaborados e entregues 
aos fornecedores pela Nutricionista da Secretaria Municipal de Educação. 
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6 - PAGAMENTO 
O pagamento será realizado até 20 (vinte) dias após a última entrega do mês, mediante apresentação de documento fiscal 
correspondente ao fornecimento efetuado, vedada à antecipação de pagamento, para cada faturamento. 
 
7 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
A presente Chamada Pública poderá ser obtida junto ao Setor de Licitações no horário de 8h às 11h30min e das 13h30min às 
17h, de segunda a sexta-feira. 
a. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação sanitária (federal, estadual ou municipal) específica 
para os alimentos de origem animal e vegetal; 
b. 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 Familiar/ano/entidade executora, e deverá 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 Familiar/ano/EEx;  
II - Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado deve ser 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: VMC = NAF x R$ 40.000,00 (sendo: VMC: valor máximo a ser contratado. NAF: 
nº de agricultores familiares (DAPs familiares) inscritos na DAP jurídica); 
c. 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. 
 
8 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS 
8.1. Para seleção, os projetos de venda habilitadas serão divididos em: grupo de projetos de fornecedores locais, grupo de 
projetos de território rural, grupo de projetos do estado e grupo de propostas do País. 
8.2. Para a seleção/classificação dos projetos de venda - proposta de preços serão adotados os critérios de prioridades 
estabelecidos no art. 25 da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013.  
8.2.1. 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. 
8.3. 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). 
8.4. Caso a Entidade Executora 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 8.2 e 8.3. 
8.5. No caso de empate entre grupos formais, terão prioridade organizações produtivas com maior porcentagem de 
agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro de associados/cooperados, conforme DAP 
Jurídica; 
8.5.1. 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. 
 
9 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 
9.1. Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este edital, bem como com preço 
divergente do fixado na tabela do objeto do edital. 
 
10 - DA CONTRATAÇÃO E PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:  
10.1. Após declarado o vencedor, o mesmo deverá assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias, contados da cientificação.  
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10.2. O presente contrato terá vigência a partir da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2022, ou até a entrega total 
dos produtos adjudicados, data em que, o presente será dado como rescindido, de pleno, e independente de avisos, 
notificações ou interpelações, quer judicial ou extrajudicialmente. 
 
11 - DA RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES:  
11.1. 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.  
11.2. O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios nos preços estabelecidos nesta chamada pública durante 
a vigência do contrato.  
11.3. O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios para as escolas conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Educação.  
11.4. Será de responsabilidade exclusiva do agricultor o ressarcimento de eventuais prejuízos decorrentes da má qualidade 
dos produtos ou do atraso no fornecimento, que deverão ser apurados em processo administrativo próprio. 
 
12 - DAS PENALIDADES:  
12.1. A CONTRATADA estará sujeita às seguintes sanções administrativas:  
a) Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado está a 20 (vinte) dias, após o qual será considerada inexecução 
contratual;  
b) Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de 
licitar o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um) ano.  
12.2. Para efeito das sanções previstas nas alíneas anteriores, fica a exclusivo critério do CONTRATANTE a definição do que 
sejam “pequenas irregularidades”, “gravidade da falta cometida” e “falta grave”, sem prejuízo do que estipulam os artigos 87 
e 88 e incisos da Lei 8.666/93;  
12.3. Para efeito das sanções previstas nas alíneas anteriores, fica a exclusivo critério do CONTRATANTE a aplicação das 
penalidades, sem prejuízo do que estipulam os artigos 87 e 88 e incisos da Lei 8.666/93;  
12.4. As sanções poderão ser aplicadas cumulativamente;  
12.5. No caso de aplicação de multa, a adjudicatária será notificada, por escrito, da referida sanção administrativa, tendo ela 
o prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da notificação, para recolher a importância à Secretaria de Finanças; sob 
pena de ser lançada de ofício como dívida ativa pela Autoridade competente para fins de cobrança, quer administrativa ou 
cobrança judicial.  
12.6. Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;  
12.7. As penalidades previstas não serão aplicadas no caso de falta de providência por parte do CONTRATANTE na observância 
de suas obrigações, que diretamente influam no cumprimento das obrigações assumidas pela adjudicatária, ou ainda, no caso 
de força maior devidamente comprovado. 
 
13 - DOS RECURSOS: Das decisões proferidas decorrentes do presente chamamento caberá recurso, nos termos do artigo 109 
da lei 8.666/93. 
 
14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
14.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do edital, deverão 
ser solicitadas por escrito junto ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Humaitá, sito na Av. João Pessoa, nº 414, ou 
pelo e-mail compras@humaita.rs.gov.br, no horário compreendido entre as 08h às 11h30min e das 13h30min às 17h, pelo 
fone 55 3525-1166, ou ainda no site: www.humaita.rs.gov.br (licitações). 
                              

                                    
   Humaitá, 13 de setembro de 2022. 

 
 

PAULO ANTÔNIO SCHWADE 
Prefeito Municipal 
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MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO nº. ____/2022 

CHAMADA PÚBLICA nº. 005/2022 

PROCESSO nº. 116/2022 

 
 

PRIMEIRO CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/RS, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Paulo Antonio Schwade, 
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa ............................., situada a Rua ..............., 
n° ......., bairro ........., cidade .........., inscrita no CNPJ sob o nº ....................., representada pelo Sr. ..... ...................., doravante 
denominada simplesmente CONTRATADA 

 
SEGUNDO CONTRATANTE: .................................... inscrita no CNPJ sob o n° ..................................., com sede na 
........................................, neste ato representado(a) pelo(a) ........................................., CPF..........................., doravante 
denominada simplesmente CONTRATADA. 

 
Firmam o presente Contrato de Compra e Venda o que fazem com base nas seguintes cláusulas. 
 
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, segundo semestre do ano letivo de 2022, num valor de 
R$ .................. (...........................................) de acordo com a proposta apresentada para a Chamada Pública N.º 005/2022, a 
qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: 
A CONTRATADA se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar à 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 da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural deverá respeitar 

o valor máximo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP por ano civil, referente à 

sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

 

CLÁUSULA QUARTA: 

AS CONTRATADAS FORNECEDORAS 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 da Agricultura 

Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta 

disponibilizada pelo MDA. 

 
CLÁUSULA QUINTA: 
O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após a assinatura do contrato, sendo o prazo do fornecimento 
até o término da quantidade a ser adquirida, ficando o contrato limitado a 31 de dezembro de 2022. 
a) A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a Chamada Pública N.º 
005/2022 e cronograma estabelecido pela Nutricionista da Secretaria Municipal de Educação responsável pelo recebimento.  
b) O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e as Notas Fiscais de 
Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega. 

 
CLÁUSULA SEXTA:  
O pagamento será realizado até 20 (vinte) dias após a última entrega do mês, mediante apresentação de documento fiscal 

correspondente ao fornecimento efetuado, vedada à antecipação de pagamento, para cada faturamento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: 
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No valor cotado na Chamada Pública Nº 005/2022 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: 
07.01 - Secretaria De Educação 
2018 - Manutenção do PNAE 
33.90.30.07.0000 - Gêneros Alimentícios. 
 
CLÁUSULA NONA:  
A 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 a CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em 
virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: 
A CONTRATADA estará sujeita às seguintes sanções administrativas:  
a) Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado está a 20 (vinte) dias, após o qual será considerada inexecução 
contratual;  
b) Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de 
licitar o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um) ano.  
c) Para efeito das sanções previstas nas alíneas anteriores, fica a exclusivo critério do CONTRATANTE a definição do que sejam 
“pequenas irregularidades”, “gravidade da falta cometida” e “falta grave”, sem prejuízo do que estipulam os artigos 87 e 88 e  
incisos da Lei 8.666/93;  
d) Para efeito das sanções previstas nas alíneas anteriores, fica a exclusivo critério do CONTRATANTE a aplicação das 
penalidades, sem prejuízo do que estipulam os artigos 87 e 88 e incisos da Lei 8.666/93;  
e) As sanções poderão ser aplicadas cumulativamente;  
f) No caso de aplicação de multa, a adjudicatária será notificada, por escrito, da referida sanção administrativa, tendo ela o 
prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da notificação, para recolher a importância à Secretaria de Finanças; sob pena 
de ser lançada de ofício como dívida ativa pela Autoridade competente para fins de cobrança, quer administrativa ou cobrança 
judicial.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 
Nos casos de inadimplência da CONTRATANTE, proceder-se-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei N.º 11.947, de 16/06/2009 e 
demais legislações relacionadas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 
A CONTRATADA FORNECEDORA deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de Venda, ou 
congêneres, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação 
Escolar, estando à disposição para comprovação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
A CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos as Notas Fiscais de Compra, os Termos de 
Recebimento, 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 DÉCIMA QUARTA: 
É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA FORNECEDORA o ressarcimento de danos causados à CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à 
fiscalização. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 
A CONTRATANTE em razão da supremacia dos interesses públicos sobre os interesses particulares poderá: 
a) Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos da 
CONTRATADA; 
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b) Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão da CONTRATADA; 
c) Fiscalizar a execução do contrato; 
d) Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 
e) Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa da CONTRATADA, deve respeitar o equilíbrio 
econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.  

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

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: 
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, através da responsável 
..................................., conforme portaria Nº ............, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e 
outras Entidades designadas pelo FNDE. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: 
O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública N.º 005/2022, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente 
da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme § 1º do art.14 da Lei N.º 11.947/2009 e Resolução FNDE 
N.º 04/2015, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: 
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardada as suas condições 
essenciais. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: 
As Partes declaram que as informações e os dados pessoais disponibilizados para a execução deste Contrato serão requeridos, 
utilizados, compartilhados e/ou tratados estritamente para atendimento da finalidade a que se propõem, mediante prévio e 
expresso consentimento dos seus titulares, comprometendo-se a adotar as melhores práticas de governança e gestão de dados 
pessoais, em conformidade com o estabelecido nas Leis nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) e nº 
12.965/2014 (Marco Civil da Internet). 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: 
É competente o Foro da Comarca de Crissiumal/RS para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato. 

 
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, na presença de duas testemunhas. 
 

 

Humaitá/RS, __de _______ 2022. 

 

CONTRATANTE          CONTRATADA 

 

 

Examinado e aprovado em ........../........./2022. 

 

Jordana Cardozo de Lemos  

Assessora Jurídica  
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