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PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJAS
DEPARTAMENTO DE LICTTAçÃO - Cpl

EDITAL CHAMADA PUBLICA N,9 CHAMADA PUBLICA N.S 2022.001-FME

1 . PREÀMBULO

I l.tutulcÍplo DE ELDoRADo oo caneJÁs - PA, por meio do setor de licitação, com sede Rua do Rio

. ,,reiho e 01 Centro - km 100, CEP: 68524-000 - Eldorado do Carajás/PA, torna público, para conhecimento dos

interessados, com fulcro na Lei Federal ne 11.947 de 16 de junho de 2009 e a Resolução CD/FNDE 26/20L3 e

demais legislações aplicáveis à matéria, conforme processo administrativo np 2488/2017, e de acordo com o

disposto no presente Edital e seus respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante para todos os

.1t,itos, que fará realizar CHAMADA PÚBLICA objetivando AQUISIÇÂO DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS DA

AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL para a merenda escolar municipal visando

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

1.2 - Os interessados deverão protocolar os envelopes de habilitação e o pro.ieto de venda até o dia

22/04/2022, as 08:59 horas no Setor de licitação, situado Rua do Rio vermelho q 01 Centro - km 100, CEP:

68524-000 - Eldorado do Carajás/PA - Setor de Licitação, sendo que a abertura dos envelopes dar-se-á

22/04/2022, as 09:00 na sala do Departamento de Licitação de Eldorado do Carajás.

2 - DO OBIETO: Chamada Publica Pública para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar

Rural e/ou dos Empreendedores Familiar Rurais ou suas organizações, para atender os alunos

matriculados na rede municipal de Ensino da Creche, Pré-Escolar, Ensino Fundamental, Educação de

'', e Adultos, AEE e os alunos do Ensino Médio, acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de

i: t:ucação de Eldorado do Caraiá/PA.

Poderão participar da presente Chamada Pública os fornecedores Agricultores Familiares e Empreendedores

Familiares Rurais, detentores de Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura

Familiar - DAP Física e/ou furídica, conforme a Lei da Agricultura Familiar ne 77.326, de 24 de julho de 2006, e

enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, organizados em grupos

formais e/ou informais.

a) Para emissão do DAP a Entidade Articuladora deverá estar cadastrada no Sistema Brasileiro de

Assistência e Extensão Rural - EMATER ou ser filiado ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sindicato

dos Trabalhadores da Agricultura Familiar ou entidades credenciadas pelo Ministério do

Desenvolvimento Agrário - MDA.

b) O limite de venda de gêneros alimentícios do Agricultor familiar e do Empreendedor Familiar cooperado

é de até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme

legislação do Programa Nacional de Alimentâção Escolar.

c) Encaminhamento dos projetos de venda pressupõe o pleno conhecimento de todas as exigências

contidas no edital de chamada pública e implica a aceitação integral e irretratável aos termos e

condições nele dispostas.

4 - HABTLTTAÇÃO
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a) Para o processo de habilitação os fornecedores da Agricultura Familiar deverão entregar 02 (dois)

Envelopes Lacrados, com as seguintes indicações, contendo:

À pRnpslruRA T4UNICIpAL DE ELDoRADo Do cARAIÁs

RIO VERMELHO S 01. CENTRO _ KM 1OO. ELDORADO DO CARAJÁS

CHAMADA PÚBLICA N' 2022.001-FME

PROPONENTE ENVELOPE "01" (HABILI'IAÇÃO)

b) Envelope nq 01 - "Habilitação", deve conter os docuinentos prescritos nos § 1a, § 2s e § 3e, do art.27 da

Resolução/CD/FNDE n" 26, de 17 /06/20t3.
c)

OS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS

CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAçÔES DEVERÂO ENTREGAR:

aJ

bl

c)

dl

el

Estatuto ou contrato social/ato constitutivo e todas as suas alterações ou a consolidada.

Cópia autenticada do documento de identidade do representante legal;

Procuração ou documento equivalente (Modelo de Credenciamento em anexo), devidamente reconhecida a

firma do outorgante em Cartório, quando a pessoa a ser credenciada não for sócia da empresa, com

poderes para manifestar-se em qualquer fase do Chamada publica de ne 2022.001-FME, dando plenos

poderes ao credenciado para formular ofertas e Iances verbais, negociar preços, declarar a intenção de

interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para praticar em nome da

Iicitante todos os atos pertinentes a este Chamada publica de nq 2022.001-FME

Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro Nacional de Pessoa |urídica [CNP]), da

empresa licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação;

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal relativo ao domicílio ou sede do

licitante, perünente ao seu ramo de atividade e compatível com o obieto desta licitação;

Alvará de Licença e Funcionamento;

Alvará da vigilânciâ sanitária.

Certidão Negativa de regularidade com a Fazenda Federal;

0

sl

h)

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE rrCrrAÇÃO - Cpr

À PREFEITURA MUNICIPAI, DE ELDORADO DO CARAJÁS

RIO VERMELHO S 01 CENTRO _ KM 1OO_ ELDORADO DO CARAIÁS

CHAMADA PÚBLICA NS 2022.001-FME

PROPONENTE:- ENVELOPE "02" (PROIETO DE VENDAJ
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' Certidão Negativa de regularidade com a Fazenda Estadual (No caso do Estado do Pará inclui-se a Certidão

., r,gativa Tributária e a Certidão Negativâ Não Tributária);

j) Certidão Negativa de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio da empresa;

k) Certidão Negativa de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço [FGTS), demonstrando

situâção regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

l) Certidão Negativa de regularidade e inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,

fornecida pelo Tribunal Superior do Trabalho, com base no arl. 642-A da Consolidação das Leis

Trabalhistas e no ârt. 29, inciso V da Lei 8.666/93, ambos acrescentados pela Lei 72.440, de 7 de julho de

2011, e na Resolução Administrativa n" 1470 /2011do Tribunal Superior do Trabalho.

m) Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos associados

relacionados no projeto de venda;

n) Atestado de capacidade técnica, emitida por direito publico ou privado de acordo o objeto Iicitado.

o) Balanço patrimonial na forma da lei, do ultimo exercÍcio financeiro.

p) Declaração de vinculo ou não vinculo emitida pelo departamento de RH do município licitante.

- I 2 . OS GRUPOS INFORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DEVERÃO ENTREGAR:

,I Cópia de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);

b) Cópia da DAP principal, ou extrato da DAP, de cada Agricultor Familiar participante;

cJ Certidão de antecedentes criminais emitida pelo Fórum;

d) Comprovante de endereço;

e) Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso; e

l) Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos associados relacionados

no projeto de venda.

gJ Declaração de vinculo ou não vinculo emitida pelo departamento de RH do município licitante.

:,i.1.3 - OS FORNECEDORES INDTVIDUAIS, DETENTORES DE DAP FÍSICA, NÃO ORGANIZADOS EM

GRUPOS:

E Cópia de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);

! Cópia da DAP Física do Agricultor Familiar participante; Prova de atendimento de requisitos previstos em lei

,,soecial, quando for o caso.

. "i:.aração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria,

relacionados no projeto de venda.

4.1.2 - ENVELOPE N9 02 - PROIETO DE VENDA
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a) O Projeto de Venda deverá ser feito de forma clara, sem rasuras e entrelinhas, que prejudiquem a

interpretação da proposta, conforme Anexo VI;

bl Discriminação completa dos gêneros alimentícios ofertados, conforme especificações e condições do Anexo

,.1 PreÇo unitário de cada item (algarismoJ, devendo ser cotado em real e com até duas casas decimais após a

vírgula (R$ 0,00J;

d) Nos preços apresentados deverão estar inclusos todos os custos necessários ao perfeito cumprimento das

obrigações, tais como, encargos sociais, tributos diretos e indÍretos sobre o fornecimento dos gêneros

''rentícios;

;TMOSTRAS

a] Poderá ser solicitada uma amostra do produto, caso este seja processado ou semi processado. Caso a

amostra não esteja dentro do padrão de qualidade estabelecido pelas legislações vigentes e com

características organo[épticas aceifáveis, a proponente será desclassificada.

CLASSIFICAçÂO DAS PROPOSTAS

a) Serão consideradas as propostas classificadas, que preencham as condições fixadas nesta Chamada

Pública;

b) Cada grupo de fornecedores (formais e/ou informais) deverá obrigatoriamente, ofertar sua quantidade de

alimentos, com preço unitário, observando as condições fixadas nesta Chamada Pública.

Lil:ssificará as propostas, considerando-se a ordem de priorização conforme segue:

d) Os fornecedores locais do município;

Isoios 4t 2o:'Pola que, lodcs viofi e saibam a fiàa do SENHOR le! tsto
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CARACTERISTICAS DO PRODUTO

aJ EspeciÍicações Técnica dos Gêneros Alimentícios

b) Devem-se priorizar os gêneros alimentícios da safra do ano de entrega do produto à escola dando

preferência, sempre que possível aos alimentos orgânicos e/ou agroecológicos;

c) Ponto de Entrega

dJ Os produtos deverão ser entregues de acordo com as especificações do anexo do termo de referencia.

e) Período de Fornecimento

f) O período de fornecimento será de 12 fdoze) meses a partir da assinatura do contrato, de acordo com a

necessidade da Secretaria Municipal de Educação, após solicitação do Departamento de merenda

Escolar, através de comunicação direta ao responsável pelo contrato.

g) Previsão e Quantidade de Gêneros Alimentícios a serem Adquiridos

h) As quantidades de gêneros alimentícios a serem adquiridos são estimadas com base nos cardápios

elaborados por nutricionista da Secretaria Municipal de Educação e executado pelas escolas.
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el Os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades

quilombolas;

íJ Os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos,

segundo a Lei nq 10.831, de 23 de dezembro de 2003;

LirLrpos Formais (organizações produtivas detentoras de Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP furídicaJ

sobre os Grupos Informais fagricultores familiares, detentores de Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP

Física, organizados em grupos) e estes sobre os Fornecedores Individuais; e

h) organizações com maior porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares

rurais no seu quadro de sócios, conforme DAP furídica.

:r1! Em caso de persistir o empâte, será realizado sorteio.

§2e Caso a chamada publica 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.

PREçO

a) O preço vigente foi estabelecido de acordo com o preço praticado no mercado.

RESULTADO

b) O resultado será divulgado após a conclusão dos trabalhos desta Chamada Pública nos meios de

comunicação comumente utilizados pela Administração.

CONTRATAçÂO

a) O modelo de contrato de Compra e Venda de gêneros alimenícios que deverá ser celebrado entre o

Município de Eldorado do Carajás e o[s) Classificado[s) habilitados nesta chamada pública será feito

cônformê o Anêxo n.

bl Uma vez classificado, o Proponente deverá assinar o contrato de Compra e Venda de gêneros

alimentícios, de acordo com o modelo apresentâdo no Anexo I[.

c) O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural deve respeitar o

valor máximo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP/ano).

I;AGAMENTO

a) Os pagamentos dos fornecimentos feitos pelo fornecedor de agricultura familiar ou empreendedor

familiar rural habilitado, como consequência da comercialização de gêneros alimentícios, serão

realizados pela Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás, conforme prazo previsto na Lei Federal ns

L1..947 de 16 de iunho de 2009 e a Resolução CDIFNDE 26/2013 e demais legislações aplicáveis à

matéria.
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11 - RESPONSABILIDADES DOS FORNECEDORES

a) 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;

b) 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 pela

nutricionista da Secretaria Municipal de Educação.

c) O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios nos preços estabelecidos nesta Chamada

Pública até no prazo de L2 meses a contar da data da assinatura do contrato;

dl O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios para as Escolas da Rede MunicÍpal de

Ensino conforme cronograma de entrega definido pela Secretaria Municipal de Educação.

FATOS SUPERVENIENTES

aJ Os eventos previstos nesta Chamada Públicâ 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

Programa de Compra Direta Local, poderá haver:

bJ Aditamento do processo;

cl Revogação deste edital ou sua modificação no todo ou em parte.

IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE

a) Observado o disposto no item nove acima, após a divulgaÇão do resultado das ofertas objeto desta

Chamada Pública o Programa de Compra Direta Local considera-se, para todos os fins, que o registro de

preços de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural estará concretizado.

I\Ô VALOR ESTIMADO E DOTAçÂO ORçAMENTÁRIA

,rlre.sa será consignada à seguinte dotação orçamentária; Exercício 2022 AÍividade 2.080 PNAE- Alimentação

Escolar Fundamental , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, 2.098 Complementação

alimentação escolar fundamental , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, 2.099

Complementação alimentação escolar infantil Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo,2.097

PMAE alimentação escolar infantil.

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
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a) Das decisões proferidas decorrentes da presente chamadas pública, caberão recursos. Na fase inicial na

forma de IUPUCNAçÂO do edital e nas seguintes, na forma de recursos administrativos, nos dois casos

protocolizando a solicitação de forma a questionar os ditames do edital ou recorrendo das decisões

tomadas pela CPL. O prazo máximo para as impugnações será de 05 dias úteis anteriores a data da

abertura das propostas e 05 dias úteis para recursos contra as decisões tomadas pela CPL.

t,tEXOS

a) São partes integrantes desta Minuta de Edital os seguintes anexos

ANEXO - Termo de referencia.

ANEXO - Modelos de declarações.

Modelo de Documento de Credenciamento.

Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno porte.

Declaração de habilitação e recebimento do edital e anexos e concordância com edital

Declaração de que não emprega Menor.

Modelo de Carta Proposta.

Declaração de vinculo ou não vinculo

ANEXO IV - Minuta do contrâto.

FORO

a) Apresente Chamada Pública é regulada pelas leis brasileiras, sendo exclusivamente competente o foro do

município de Eldorado do Carajás/PA para conhecer e julgar quaisquer questões dele decorrentes.

Eldorado do Caraiás 28 de Março de 2022.

.E1\_-ffi-Íit[i}"iim N"n""
Presidente da Comissâo Permanente de Licitação

CPL
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DISPOSIçÔES GERÂIS

'r ,\ presente Chamada Pública poderá ser obtida no setor de licitação, no endereço indicado no

preâmbulo, no horário de 08h às 12h, de segunda a sexta-feira.

b) A participação de qualquer proponente Vendedor no processo implica a aceitação tácita, incondicional,

irrevogável e irretralável dos seus termos, regras e condições, assim como dos seus anexos.
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a;lljeto do presente termo de referência visa a realização da Chamada Publica Pública para Aquisição de

Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural e/ou dos Empreendedores Familiar Rurais ou suas

organizações, para atender os alunos matriculados na rede municipal de Ensino da Creche, Pré-Escolar,

Ensino Fundamental, Educação de fovens e Adultos, AEE e os alunos do Ensino Médio, acordo com as

necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Eldorado do Caraiás/PA.

2.1 - A presente aquisição de gêneros para aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural e/ou

dos Empreendedores Familiar Rurais ou suas organizações, para a alimentação escolar visa dar garantia de

alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável, efetivando as

Dolíticas públicas educacionais na rnelhoria do rendimento escolar e segurança alimentâr e nutricional, bem como,

'-ri's de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica e em vulnerabilidade social, com acesso

.,.L.iiitirio, respeitândo as diferenças biológicas entre as faixas etárias.

2.2 - Garantir a Segurança Alimentar e Nutricional-SAN que é definida como "a realização do direito de todos ao

acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a

outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a

r',ersidade cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis" IBRASIL, 2006; MALUF, 2007J.

2.3 - Ações de Segurança Alimentar e Nutricional podem ser implementadas a partir da agricultura familiar, visto

que essa aumenta a disponibilidade de alimentos e a variabilidade de nutrientes à população, favorecendo a

comercialização dos mesmos em nível regional, além de contribuir para hábitos alimentares saudáveis e,

consequentemente, melhorar a qualidade da alimentação (SICHIERI, 2000J.

t.l- Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Eldorado do Carajá/PA, observando aos

preceitos de Direito Público e, em cumprimento ao estabelecido pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar -

PNAE, através do § 1e A aquisição de que se tratâ poderá ser realizada dispensândo-se o procedimentos licitatório,

nos termos do Art. 14 da Lei nq 71.947 /2009 de 16/07 /2009 e Resolução FNDE/CD np 26 de 17 /06/2013 e

Resolução FNDE/CD Ns 04/2015 e as alterações da Resolução CD/FNDE Ne 27/2027, destinado ao atendimento

rrrama Nacional de Alimentação Escolar, tende a necessidade de fazer a Aquisição dos produtos necessários

para a manutenção e distribuição da merenda escolar do Município de Eldorado do Carajás/PA, desde que os

preços sejam compatíveis com os viElentes no mercado local, observando-se os princípios inscritos no art.37 da

Constituição Federal.

Segundo a Resolução N" 026/2013-FNDE/PNAE que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar

,. alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, estabelece:

lso'as 4t.zc:'pdc que lodct vejo/n e soiborr. o fido do 5ENhO* íe.,sto
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"Art.20 A aquisição de gêneros alimentícios para o PNAE deverá ser realizada por

meio de licitação pública, nos termos da Lei ne 8.666/1993 ou da Lei na 10.520, de

17 de julho de 2002, ou, ainda, por dispensa do procedimento licitatório, nos termos

do art. 14 da Lei ns 17.947 /2009".

2.4 - Objetivando atender ao que estabelecem as normas para a execução do Programa Nacional de Alimentação

Escolar, que tem sua fundamentâção legal nos artigos 205 e 208 da Constituição Federal, na Lei Complementar

nq101, de 24 de maio de 2000, na Lei Complementar ne 9.394, de 20 de dezembro de 1996, na Lei ne 8.666, de 2l

ho de 1993, e suas alterações, na medida provisória ne2.1,78-36, de 24 de agosto de 2001, nas Resoluções do

.,t 1rvlEC/CD ne 23, de 24 de abril de 2006 e na 32, de 10 de agosto de 2006 e lei nell.947 de 16 de junho de

2009 e suas posteriores alterações, oferecendo reforço alimentar e nutricional aos educando, garantindo-lhes

alimentação saudável e em quantidade suficiente, conforme previsto na Portaria Interministerial ne1.010, de 0B de

maio de 2006, dos Ministérios da Educação e da Saúde. Considerando a universalidade do atendimento escolar

qratuita, para atender as necessidades nutricionais dos alunos e à formação de hábitos alimentares saudáveis,

durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para o seu crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e

rendimento escolar, através de cardápio diversificado e regionalizado.

2.5. Os itens a serem adquiridos dos Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiâr Rural e/ou dos Empreendedores

Familiar Rurais ou suas Organizações, têm suas especificações, quantidades apresentadas no escopo da tabela no

I iem 3. Essa tabela foi elaborada pela Responsável Técnica - RT, iunto a MEC e submetido ao Conselho Municipal

de Alimentação Escolar - CAE Município de Eldorado do Carajá/PA.

.. irnidades escolares que serão atendidas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE no âmbito

irr unicipal.

EMEFBENEVIDIACOMES
,I,ÍTFI,IBERDADE

I.] M I' F GÍ.:TIII,IO VARGAS

. I4 E F NSRA PERPETUOSOCORRO

. i B I; OURO VERDE
E M E F PEDRO ALVARESCABRAL I

KM 1OOEMEFFRANCILANDIA SAO GERALDO
E M I] I' tsOA ISPERANCA ZONA RURAL BOA ESPERANCA

EMEFCARLITOMAIA ZONA RURAL DALCIDIO JURANDIR
CI]NTRO RUA AMAZONAS
ZONA RURAL PA 150 VILA CASTANHEIRA
ZONA RTIRAI, COLONIA GAMELEIRA

EMEFINA]A ZONA RTIRÁL TANCREDO NEVES
E M T' F IADER BARBALHO ZONA RURAI, PA - 150 KM 17
I]MEFIOSECARLOS ZONA RURAL PA 150 VILA GRÁVATA RUA DA

SERINGUEIRA
E M E I'NOSSA SEN H ORAAPARECIDA II ZONA RURAL PA 150 SANTA MARIA

BAMERINDUS KM 16 DA ESTRADA ASSESSO AO PA .
ANGICO

ZONA RURAt, VILA BETEL
ZONA RURAI- PA 150 VICINAL GRAVATA PAUPRETO

EM E FREI DAVI COLONIA
GAMELEIRA

GAMELEIRA
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3 - RELAçÃO DAS UNIDÂ§§§ ESCOUIRES À SERf,M ATENDIDÂ§ PELO PROGRÀMÂ DE

ESCOLAR § AS ESPECIFICAçÔE§ § QÚÁNTITÀTTVOS f,STIMÁDOS.
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: ,t .. .J't o ANTONIO ZONA RURAL ASSENTAMENTO IRAQI]E
ZONA RURAL

EMEFSAOJOSE ASSENTAMENTO
CABANOS

ZONA RURÁL

EMEFSIQI.,EIRACAMPOS ZONA RURAL PA 150 VILA SAO JOAO
EMEFSANTATEREZINHA ZONA RURÁL PA 150 GUA F'RIA

ZONA IIURAL PA 150 COLONIA SAO IJELIXDA TONA
ZONA RURAL PA 150 COLONIA TERRANOVA

ZONA RURAL PA 150 VICINAL GRAVATABOCA DO LAGO
E M E F OGILVANISE MOREIRADE MOURA CENTRO IRMA ADELAIDE MOI,INARI

CENTRO RUA DO AEROPORTO

EMEFSANTOSDUMONT
I]MEFDPEDROI

ZONA RURAL PA 150 VICINAL GRAVATACOLONIA ANTA
ZONA RIJRAL PA 150 VICINAL GRAVAI'APIRANHA
ZONA RURAL PA. PROGRESSO VIIÁVIVEIROS
SETOR O5 AVENIDA SÃO GERALDo

ZONA RURAL PA 150 SANTA MARIA
E M E F ÁNTONIO IOSEBARRETO BOA ESPERANCA

O SILVEIRACAMPOS
E M E F OZIELALVES PEREIRA

SETOR 1 RUA SAO JOSE
VILA 17 DE ABRIL ZONA RURÁL

ZONA RURAL PA MOCA BONITA
COLONIA
GAMEI,EIRA

COLONIA FIGURA PA l50ENTRADA NO KM
70

ZONA RURAL COLONIA FIGURA PA l50ENTRADA NO KM
70

EMEFELDORADO CENTRO
ZONA RT'RAL

AVENIDA IGUAÇU
EMEFANDORINHA REGIAO DA GAMELEIRA -ALTO tsONITO
EMEFFREITASSILVA INDEFINIDO PA 150 VICINAL GAMELEIRA
EMEIAQUARELADOSABER

ZONA RURAL
DUQUE DE CAXIAS

EI]I]M EI,DORADO

Loteamento buriti

CENTRO

Zona Urbana

Av. lguaçu, Km 02, 113 - Eldorado do Carajás
- PA, 68524-000

CENTRO
Av. São Geraldo, Km 100, 148 - Eldorado do
Carajás - PA, 68524-000

PA 150 SANTA MARIA

. . :AtJ IIENTO

Ii M E TJ VITTJRINO FREIRE
" EFFREI GIL

I IVl E F RITA DE CASSIA

IíEFSANTALUZIA
I] ONA GERALDA

E M E FSAO FRÁNCISCO DEASSIS

F: MEFPRIMAVERAII
I' Ê DIVJNO MESTRE

L Í!4 E F AYRTON SENA

I: t,l E F CONSTRUINDO CONHECIMENTO - ANEXO

APAÊ

EI,]t]M FRANCILANDIA

3.1. Os produtos de origem vegetal (frutas, legumes e verdurasJ são definidos como alimentos perecÍveis, pois não

se conservam por longo período de tempo. Desta forma, as características desses produtos devem ser

'^sideradas tais como: de 1e qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa Íirme, livres de

-,1rdades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante, acondicionadas em sacos de polietileno, transparentes,

atóxico e intacto, qualquer entrega foras da especificação, será aplicado sanções a CONTRATADA.

As especificações, quantidades e variedades de cada item constam abaixo:

lsciés 4t 20 'PoÍa qoe lcdcs v4a e saiba., o ô.ão do SENTiOR le! tslo
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04

05

07

OB

09

Abóbora Madura - In natura, com casca, integra e lirme, isentâ de
i.rjidades, corpos estranhos, umidade e insetos; com grau de evolução
completo de tâmanho. Sem danos causados por lesão fisica ou
mecânica,

Transportados de forma adequada.

Cheiro verde (cebolinha e coentro) - maço médio, coloração
uniforme, viva e üçosa de cor verde brilhante, de tamanho uniforme e
típico da variedade, sem sujidades, parasitas ou larvas, e outros defeitos
que possam alterar sua aparência e qualidade, Embalados em maços de
até 300 e acondicionados em emba ens a ro riadas ra cada m

Farinha de mandioca-seca, finâ, isenta de matéria terrosa, fungos ou
parasitas e fragmentos estranhos, não fermentada ou rançosa, sendo do
Tipo 1, grupo seca, subgrupo grossa, classe branca/amarela, obtido das
raízesde mandioca,devidamente,acondicionadaemembalagem
de polietileno atóxico transparente, contendo 01 (uml kg com
identificaçâo na embalagem (rótulo) dos ingredientes,valor nutricional,
peso, fornecedor, data de fabricação e validade, mínima de 06 [seisJ
meses a contar da data de entrega. Acondicionados em fardos de 15 a 30
kg.

Larania in natura- Fresca de 1a qualidade, liwe de resíduos de
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração

desenvolvida e mad com a firme e intacta.

Quilograma 4.000Abacaxi in natura- abacaxi de primeira com casca, apresentando grau
de maturação que permita suportar manipulação, üansporte e a

conservação adequada. Produtos limpos e de boa qualidade, com
aspecto, aroma, sabor e cor característicos da variedade.

Quilograma

4.000

Abobrinha Verde In natura, com casca, integra e nrme, isenta de
sujidades, corpos estranhos, umidade e insetosj com grau de evolução
completo de tamanho. Sem danos causados por lesão física ou
mecânica,Trânsportados de forma adequada.

Quilograma 3.0 00

Mâcaxeira (in natura)-Branca ou amarela, fresca e com casca inteira,
não fibrosa, isenta de umidade, raízes medianas, firme e

compacta, sabor e cor próprios da espécie, isenta'r.de de sujidades,
parasitas, larvas, e material terroso, sem danos fisicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte.Entregue em saca apropriada até
30 kg.

Quilograma
4.000

Alface (Regional) - maço médio, coloração uniforme, viva e viçosa de
cor verde brilhante, de tamanho uniforme e típico da variedade, sem
suiidades, parasitâs ou larvas, e outros defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade. Embalados em maços de até 300g.

Maço 1.2 50

Quilograma 2.500

Couve Mantêiga (Regional) - Fresca, firme, limpa com coloração verde
escuro e tamanhos uniformes, separados me maços padronizados,
proceder de espécies genuínas e sãs, sem lesões de origem fisica,
mecânica ou biológicas sem substâncias terrosas, sem sujidades ou
corpos estranhos aderindo a superficie externa, insetos, parasitas ou
larvas, e outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade,
Embalados em maços de até 3009 e acondicionados em embalagens
apropriadas para cada maÇo,

Maço 1,.250

Banana prata (extra in natura) - Verdosa, em pencas, com frutos de
60 a 7oo/o de maturação, tamanho e coloração uniforme, com polpa
6rme e intactâ, devendo estar bem desenvolvida, isenta de parasitas e

larvas, material terroso e sujidades, sem danos oriundos da colheita,
fisicos ou mecânicos ocasionados pelo manuseio do transporte. Não
serão aceitas as bananas tipo São Tomé, sapo, chifre de vaca e roxa.

Quilograma 20.000

Quilograma :l 000

Quilograma 5.00 0
10

u nifo rme
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Acondicionada em telas de até 15 Kg.

Mamão Formosa in natura- de 1ê qualidade, com polpa firme e

intactâ, isenta de deformidades, resíduos de fertilizantes, sujidades,
parasitas, larvas e sem danos oriundos da colheita, manuseio e

transporte.

Quilograma 1.5 00

Melancia in natura- redonda, grande, de la qualidade, fiesca, com
aspecto, cor, sabor e cheiro próprio, com polpa firme e intácta, isenta de
deformidades, parasitas, Iarvas e sem danos oriundos da colheita,
manuseio e transporte.

Quilograma 20.000

Limão Regional (in natura) - Tamanho médio, integro, boa qualidade,
apresentando grau de maturação, com polpa firme e intácta, isenta de
deformidades, resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e

sem danos que permita suportar a manipulação, transporte e

conservação em condições adequadas para o consumo. Embalagem
limpa que não tenha sido utilizada no acondicionamento de adubos,
produtos tóxicos ou nocivos à saúde humana.

Quilograma 1.0 00

Quilograma 4.000

Polpa de acerolâ- Produto pasteurizada, selecionada, congelado,
obtida de frutas sadiat âusente de substáncias estranhas. A embalagem
de 1 kg mantida sob congelamento a - 1B'c. Deve conter a validade de
no nrínimo 06 a 01 ano, com os registros nos órgãos obrigatórios, com
licença de manipulaçâo do produto emitidas pelos óryãos de
fiscalização federal ou estadual e municipal. Deverá ser transportado
em carro refrigerado ou caixas de isopor conforme Ieqislação üsente
Polpa de goiaba- - Produto pasteurizada, selecionada, congelado,
obtida de liutas sadias, ausente de substâncias estranhas. A embalagem
de 1 k& mantida sob congelamento a - 18"c. Ireve conter a validade de
no mínimo 06 a 01 ano, com os registros nos órgãos obrigâtórios, com
licença de manipulação do produto emitidas pelos órgâos de
fiscalização federal ou estadual e municipal. Deverá ser transportado
em carro refrigerado ou caixas de isopor conforme leqislação vigente.

Kg 4.000

Kg 4.000

CHOCOLATE EM PÓ - Chocolate natural em pó com 300/o a 43o/o de
cacau, no mínimo 2o/o de proteína, isento de substância estranha que
comprometa a qualidade contendo obrigatoriamente manteiga de cacau
de 1B%. Na embalagem deve conter de 5009 até 100g. Acondicionado
em embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente com
identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade,
devidamente, registrado no órgão competente (SIM, Slti, SELO
ADEPARÁ de Produtos Artesanais ou SIFJ

kg 250

t4

11

72

13

Polpa de abâcaxi- Produto pasteurizada, selecionada, congelado,
obtidâ de frutâs sadias, ausente de substâncias estranhas. A embalagem
de 1 kg mantida sob congelamento a - 18"c, Deve conter a validade de
no mínimo 06 a 01 ano, com os registros nos órgãos obrigatórios, com
licença de nranipulação do produto emitidas pelos órgãos de
fiscalização federal ou estadual e municipal. Deverá ser transportado
em carro refri erado ou caixas de iso or confolme le nte

15

Polpa de Cupuaçu - Produto pasteurizada, selecionada, congelado,
obtida de frutas sadias, ausente de substâncias estranhas. A embalagem
de 1 kg, mantida sob congelamento a - 1B'c. Deve conter a validade de
no mínimo 06 a 01 ano, com os registros nos órgãos obrigatórios, com
ricença de manipulação do pÍoduto emitidas pelos órgãos de
fiscalização federal ou estadual e municipal. Deverá ser transportado
em Çarro re rado ou caixas de iso or conforme I sla nte.ovt

1u

3.1. Os preços fixados para aquisição refletem os praticados no mercado local e foram previamente definidos por

ampla pesquisa realizada pela Entidade Executora em três mercados em âmbito local, inclusive a feira do produtor

' r onforme determinado no Art. 29 da Resolução ne 4, d,e 2 de abril de 2015.

isejcs 41 20: 'Pdro qte tdcs vdam. e saibam o rnão do SlNlloP fe, isto '

Ruê dà Rio veÍmelhoo 01- Cêntro- km 1oo, CEP:68524-ooo- Eldorado do Carê.jás/PA

I

I

Quilosrama 

I 

-.*

I



PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTo DE LrcrrAÇÃo - cpr

3.2. Os preços fixados para aquisição serão calculados pela média dos preços obtidos nos três mercados e

consideram, também, os insumos exigidos para o fornecimento dos produtos do presente neste Termo de

Qr,ferência, tais como despesas com tiete, embalagens e encargos.

4,1. O (s) licitante (s) vencedor (es) deverá entregar os produtos, conforme especificado em cada item, em cada

unidade escolar de acordo com as orientações técnicas emitidas pelas Secretaria Municipal de Educação de

Eldorado do Carajás/PA, por meio da Técnica Responsável (RT) iunto a FNDE e o DAE fDepartamento de

' ,tettação Escolar). A entrega dos produtos será realizada, conforme cronograma enviada as licitantes

vencedoras, por meio da Ordem de Fornecimento, que deverá ser assinada em conjunto com um (al dos (as)

- nutricionistas da Equipe, a qual deveni se identificar por meio de carimbo e assinatura, a atual deverá se

identificar tendo a proponente o prâzo máximo de 02 (dois) dias para a realização da entregar dos produtos no [s]

local (ais) indicado (s) o obedecendo os respectivos horários de das 08h00 às 12h00 de 2? a 6a feira e ou no caso

..:dos e finais de semana conr o horário que atenda às necessidades do respectivo Departamento de

,ll,rnentação Escolar, sendo previarnente informado pela Secretaria Municipal de Educação de Eldorado do

Carajá /P A.

4.2 - O (s) licitante (sJ vencedor (es) deverá entregar dos gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e

rlo Empreendedorismo Rural, conforme especificações de cada item, em cada unidade escolar pertencente a Rede

,. r5àl de Educaçâo de Eldorado do Carajâs/PA,

4.3 - A aquisição gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar Rural e/ou dos Empreendedores Familiar

Rurais ou suas organizações, para atender os alunos matriculados na rede municipal de Ensino da Creche, Pré-

Escolar, Ensino Fundamental, Educação de fovens e Adultos, AEE e os alunos do Ensino Médio, acordo com as

r-, necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Eldorado do Carajás/PA.

l:vendo necessidade de adequaçóes, o cronograma das datas e periodicidade poderá sofrer alterações;

4-5 - A entrega dos gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedorismo Rural, deverão

ser transportados de forma adequadas e em condições corretas de acondicionamento, temperatura, embalagem e

demais exigências previstâs e necessárias de proteção contra contaminação e deterioração dos gêneros alimentícios,

rsiderando os dispositivos da Lei nq 11.947 /2009 de 16/07 /2009 e na Resolução FNDE/CD ne 26 d,e

,.lrl3 e Resolução FNDE/CD ne 04/2015 e demais normas que regem o Programa nacional de Alimêntação

.c.)rar - PNAE, no que couber, no sentido de garantir a Segurança Alimentar e Nutricional dos BeneÍ]ciários.

4.6 - O (s) licitante [s) vencedor (es) dos gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do

Empreendedorismo Rural, precisam estarem cientes que no ato da entrega, nas unidades escolares da rede

'I,-rnicipal de educação, será realizada "a aferição do peso" dos gêneros em presença do Fiscal do Contrato da

.;da Publica.

lsqfis 4! 20 'Paía que ladcs vetoü e saibom o mao do Sgtifio? íez §to '
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4.7 - Os gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Fâmiliâr e do Empreendedorismo Rural poderão ser

i;rdos, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações

constantes neste Termo de Referência e no projeto de venda, devendo ser substituídos no prazo de 48 (quarenta e

oito) horas, a contâr da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

4.8 - Os produtos alimentícios processados, adquiridos através Termo de Referência para a chamadas públicas

l-\ em atender ao disposto na legislação sanitária vigente, estabelecidas pelos serviços de sanidade, tais como

.:,,/\íinistério da Saúde, Vigilância Sanitáriã locais ou estaduais e os Sistemâs de Inspeção [SIF, SIE ou SIMJ;

4.9 - A não entrega dos gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedorismo Rural, no

prazo especificado suieita a contratada às sanções previstas neste Termo de Referência em conformidade com a

Lei Complementar na101, de 24 de maio de 2000, na Lei Complementar ne 9.394, de 20 de dezembro de 1996, na

!,ei nq 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, na medida provisória ne2.178-36, de 24 de agosto de 2001,

.ias Resoluções do FNDE/MEC/CD ne 23, de 24 de abril de 2006 e ne 32, de 10 de agosto de 2006 e lei na11.947 de

16 de junho de 2009, 2009 e na Resolução FNDE/CD ne 26 de 17 /06/2013 e Resolução FNDE/CD ne 04/2075 e

Resolução CD/ FNDE ne Zl/2027, oferecendo reforço alimentar e nutricional aos educando, garantindoJhes

alimentação saudável e em quantidade suficiente, conforme previsto na Portariâ [nterministerial ns1.0].0, de 08 de

maio de 2006, dos Ministérios da Educação e da Saúde.

.,J - Os gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar deverão atender as seguintes especificações

descritas para a sua entrega:

a) As verduras e legumes deverão ser de boa qualidade;

bJ As hortaliças deverão estar frescas, inteiras e sãs, no ponto de maturação adequado para consumo;

r'.r folhas deverão se apresentar intactas e Íirmes;

i, :rrãô estar isentas de:

d.1l Substancias terrosas;

d.2J Sem sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa.

d.3) Sem parasitos, larvas ou outros animais nos produtos e embalagens;

d.4) Sem umidade externa anormal;

d.5J Isentas de odor e sabor estranhos;

d.6J Isenta de enfermidades;

d.7J Não deverão estar danificadas por lesões que afetem a sua aparência e utilização.

4.11 - O recebimento definitivo do obieto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultãntes

da incorreta execução do contrato;

,. -2 - O período de fornecimento dos gêneros alimentícios será de 09 (noveJ meses - obedecendo ao calendário de

200 dias letivos conforme a Secretaria Municipal de Educação de Eldorado do Carajá/PA para o ano de 2022 e

deverão ser entregues seguidos a periodicidade.

lsaÉs 4 2a:'Po-,a qle todas v4ofi. e saíbor1 6mdodo SENHOP Íe: rsao '
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4.13 - A Adjudicatária obrigar-se-á a entregar o (s) objeto(sJ estritamente de acordo com as especificações

constantes de sua proposta, observadas as características exigidas neste Termo de Referência, responsabilizando-

se pela substituição total ou de partes, na hipótese de se constatar desacordo com as citadas especificações;

4.14 - Se a contratada não cumprir as exigências constantes do contrato, da nota de empenho e/ou consignadas na

suâ proposta, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados a juízo da

Administração da Secretaria Municipal de Educação, fica suieito às penalidades referidas no contrato;

4.15 - A contratada deverá apresentar comprovação de que é adimplente com a Prefeitura Municipal de lrituia/PA

para o fornecimento do objeto desta licitâção, através de declaração fornecida pelas Secretarias competentes;

'i - Os produtos adquiridos através desta Chamada Pública devem, obrigatoriamente, ser produzidos pelos

,.::-;cultores participântes (individuais, grupos informais ou grupos formais). Os participantes deverão preencher

uma declaração de que os produtos a serem entregues, relacionados à sua DAP física ou jurídica, são de produção

própria;

4.17 - A produção própria supramencionada poderá ser verificada por equipe designada pela Secretaria Municipal

ração de Eldorado do Carajás/PA, a qualquer tempo, a partir da habilitação pâra participar da presente

....rada pública até o encerramento do contrato que, eventualmente, tenha sido firmado.

5.1 - Os produtos deverão oferecer prazo de garantia legal, a contar do recebimento dos mesmos;

5.3 - Não serão aceitos produtos com validade vencida ou em desconformidade com as especificações deste termo

,le referência.

6.1. Durante a vigência deste contrato, a CONTRÂTADA deve manter preposto, aceito pela Administração da

CONTRATANTE, para represenú-la sempre que for necessário.

6.2. A fiscalização e acompanhamento da entrega dos produtos e execução deste contrato será exercido pela

:,'.'retaria Municipal de Educação de Eldorado do Carajás/PA, através de Servidor que será devidamente

.l:signado, e se responsabilizará entre outras atribuições:

aJ Pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como também, realizar a devida conferência, para verificar se

encontra em conformidade com a entrega dos produtos;

b) Pelas anotações em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas à entrega dos produtos.

crvar todos os aspectos estipulados (prazo de entrega, local de entrega, observância acerca da qualidade dos

prJdutos contratadosJ-

6.3. A equipe de Nutricionistas da SEMED, também realizará visita de rotina no local de armazenamento/produção

dos gêneros a serem fornecidos pela contratada, para supervisão das atividades e verificação de boas práticas

conforme legislação sanitária vigente, podendo solicitar adequações caso necessário, estipulando prazos para as

:levidas correções.
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6,4. A aceitação estará condicionada à devida fiscalização dos técnicos da SEMED. Não serão aceitos produtos cujas

r s no que diz respeito controle de qualidade e transporte não seram satisfatórias.

A equipe do almoxarifado central será responsável pela conferência dos produtos no ato do recebimento,

que informarão ao Fiscal do contrato/SEMED eventuais inconsistências.

7.1. As despesâs com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à entrega do produto, é de total

, -srbilidade da proponente.

7.2, Todos os gêneros alimentícios deverão ser trânsportados em caminhão tipo baú especifico para esse fim,

devendo ser previamente higienizados e não conter qualquer substância que possa acarretar lesão física, química

ou biológica aos alimentos.

v 7.3. Os produtos deverão estar sobrepostos em paletes e/ ou em caixa de polietileno higienizadas quando

, .,,ssário, com exceção dos ovos que poderão ser acondicionados em embalagem de papelão e/ou isopor, e/ou

polietileno atóxico.

7.4. Caso seja detectado alguma falha no fornecimento, que estera em desconformidade com o contrato, a

contratada deverá efetuar a troca sâtisfatoriamente no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após a

notificação, sem prejuízo das sançôes previstas.

,: is obrigações em conformidade com aLeí8,666/93 e demais legislações pertinentes.

;'.ú. Nos preços deverão estar inclusas todas as despesas tais como: despesa com funcionários, materiais

utilizados, impostos, transportes, taxas ou outras.

7.7 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus ânexos e sua proposta, assumindo

cono exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

. r,:sponsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, t3 e 17 a 27 , do

.- Código de Defesa do Consumidor (Lei ne 8.078, de 1990);

7,8.1 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto

com avarias ou defeitos;

7.8,2 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 [vinte e quatro) horas que antecede a data da

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.8,3. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Chamada Publica;

7.8.4 responsâbilizarem-se por quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais,

de acidentes de trabalho, bem comc, alimentação, transporte ou outro benefício de qualquer natureza,

decorrentes da aquisição de bens e com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de

quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora.

7.8.5. Executar o fornecimento, inclusive acompanhado da garantia fse for o caso), sem transferência de

responsabilidade ou subcontratação.
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7,8.6. Se após o recebimento definitivo do produto for encontrado algum defeito, o fornecedor substituirá o

item no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento do aviso escrito enviado por fax ou e-

mail ou outro meio hábil, sem ônus para a Secretaria Municipal de Educação de Eldorado do Carajás/PA;

7.8.7. Informar nome, número de telefone e e-mail do responsável, a fim de atender as solicitações da

Secretaria Municipal de Educação de Eldorado do Carajás/PA, bem como para atendimento a assistênciâ

técnica durante a garantia;

7.9.8. Arcar com todos os encargos decorrentes da presente aquisição, especialmente os referentes a frete,

taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas;

7.10.1 Dispor de meios necessários ao transporte, para â devida entrega de mercadoria no local de destino.

8.1. Efetuar o empenho da despesa, no qual constará da dotação orçamentária específica de forma a garantir o

pagamento das obrigações assumidas;

S.2Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as

especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

S.3Receber provisoriamente o (s) objeto (sJ mediante regular aferição de quantitativos, disponibilizando local,

data e horário observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

8.4 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto

fornecido, para que seia substituído, reparado ou corrigido;

,i.5 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor

especialmente designado;

8.6 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,

ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrâto, bem como por qualquer dano causado a terceiros

rlecorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

.,jaitar, no todo ou em parte os produtos entregues em desacordo com as especificações contidas nesse termo

de referência.

8.8 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma

estabelecidos no Edital e seus anexos;

9.1 O pagamento será feito de acordo com os recursos disponíveis, não superiores a 30 [diasJ após o atesto da NF.

As notas fiscais serão devidamente atestadas pelo fiscal designado pela Secretaria Municipal de Educação de

Eldorado do Carajás/PA;

9,2 Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA na pendência de qualquer uma das situações abaixo

, recificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira;

9.3 Conferência e aprovação do pré-faturamento mensal e atestação de conformidade com o fornecimento;
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9..+ O pagamento referente a cada mês fica condicionado à comprovação de regularidade fiscal perante a

!istração. A contratâda fica ciente de que deverá apresentar à Contratante, ao fim de todos os meses:

a) Certidão de regularidade para com a fazenda Federal/União;

b) Certidão negativa do INSS (CNDJ;

c) Certidão de regularidade para com a fazenda Estadual;

d) Certidão de regularÍdade para com a fazenda Municipal;

e) Certidão de regularidade para com o FGTS;

0 Certidão negativâ de débito trabalhista (CNDTI;

9.5 Na Nota Fiscal deverão constar a descrição exata dos produtos ora fornecida, informações sobre o número da

nota de empenho bem como a descrição exata da Dotação Orçamentária especifica, bem como acompanhada da

s- cópi2 d9 srnra.h..
Í1.6 É vedada a antecipação de pagamento.

9.7 Havendo erro na nota fiscal/fatura, preenchimento incompleto referente às notas de empenho inclusive nos

casos de omissão de informações sobre a dotação orçamentária e ou outrâs circunstâncias correlatas que impeçam

a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas saneando-

as.

' ', írontagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação e protocolização junto a

Secretaria Municipal de finanças do documento fiscal com as devidas correções, fato esse que não poderá acarretar

qualquer ônus adicional a CONTRATANTE, nem deverá haver preiuízo do fornecimento dos produtos pela

CONTRATADA;

9.9 A CONTRATANTE não fica obrigada a adquirir o fornecimento na totalidade do valor e das quantidades

estimados para a contrâtação, realizando o pagamento de acordo com o fornecimento efetuado;

.- 9.10 O pagamento será creditado em conta corrente da CONTRATADÀ através de ordem bancárÍa, indicada na

proposta, tendo assim como: agência ns- Conta Corrente nq -...- Banco: 

- 
em que deverá ser efetuado o crédito.

Não se permitirá, portanto, outra forma de pagamento que não seja a de crédito em conta, o que vem cumprir as

normativas do Decreto da Presidência da República 6.170 de 25 de julho de 2007;

I -:1 Todos os custos com imposto, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que porventura ocorrem serão de

responsabilidade da empresa contratada.

10.1 Não serão admitida a subcontratação do objeto licitatório.

, acordado será devidamente empenhado conforme § 3e, do Art. 60 c/c do art. 61, da Lei 4.320/64, bem

como ao disposto Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar 101/00 e pago pela contratante à contratada

de acordo com a previsão de dotação originária de recursos, conforme a aquisição dos itens de que trata o obieto,
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mediante a emissão de nota de empenho, correrá a conta do elemento orçamenlário a ser indicado no momento da

contratação conforme as seguintes especifi cações:

r 2.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nq 8.666, de 1993 e da Lei nq 10.520, de 2002, a Contratada

12.1.2 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da

contratação;

12.1.3 ensejar o retardamento da execução do objeto;

12.1.4 fraudar na execução do contrato;

12.1.5 comportar-se de modo inidôneo;

12,1.6 cometer fraude fiscal;

12,1,7 não mantiver a proposta.

12.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo

da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

12.2.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos

significativos para a Contratante;

12.2.2 multa moratória observada os seguintes limites:

a) 0,3olo (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor dos itens

solicitados e não entregues;

b) 2olo (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento das demais

obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente;

c) 20olo (vinte por cento) sobre o valor dos itens solicitâdos e não entregues, no caso de atraso

superior a 30 (trintal dias, ou entrega do objeto com vícÍos ou defeitos ocultos ou fora das

especificaçôes contratadas;

12.2,3 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual dos subitens

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

12.2.4 suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Estadual

pelo prazo não superior a dois anos;

12.2,5 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
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reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que

a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

12.3 Também ficam suieitas às penalidades do art.87, III e IV da Lei ns 8.666, de 1993, a

Contrâtada que:

12.3.1 tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

12.3.2 tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

12.3.4 demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos

ilícitos praticados.

12.3,5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento

previsto na Lei nq 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei ne 9.784,de 1999.

12.3.6 A autoridade competente, na âplicâção das sanções, levará em consideração a gravidade da

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administraçào,

observado o princípio da proporcionalidade.

\o caso da rescisão unilateral, o CONTRATANTE não indenizará o CONTRATADO, salvo pelos serviços executado

rs p.elo CONTRATANTE.

l4.l Para a contratação em tela será formalizado Contrato Administrativo, estabelecendo em suas cláusulas todas

as condições, obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com o Edital de licitação, Termo de

Referência e Proposta de Preços da Licitante considerada vencedora.

14.2 O Contrato terá vigência de 09 (nove) meses, a contar da data de sua assinatura; em relação à sua

prorrogação, ficará a critério do órgão solicitante mediante o procedimento devidamente motivado acerca da

imperiosidade do atendimento à necessidade publica de a despesa ser gerada de acordo com o Art.57 da Lei

8.666/93, com validade e eficácia após a publicação de seu extrato.
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13 DOS CASOS DE RESCTSÂO

13.1 De acordo com o art.79 da Lei ne.8.666/93,a rescisão do Contrato poderá ser:

I - por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do

artigo 78 da citada Lei;

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, desde que haja

conveniência para a Administração;

Ill - ludicial, nos termos da legislação.
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14.3 O momento de contratação será um ato unilateral da administração pública, e será definida conforme seus

critérios de oportunidade e conveniência, não cabendo ao licitante vencedor a exigência de imediata contratação

dos itens licitados.

I I Secretaria Municipal de Educação de Eldorado do Carajâ/PA reserva-se o direito de liberar a nota fiscal

pára pagamento, somente após o ateste de recebimento do Servidor responsável designado como fiscal do

contrato em tela, após aferir a quantidade, especificações, qualidade e adequação dos materÍais entregues com as

do Termo de Referência.

15.2 A Administração poderá revogar a licitação ou rescindir o contrâto, por motivo de interesse público e deverá

iealizar a anulação da licitação quando houver ilegalidade, sendo de ofício ou mediante provocação de terceiro;

15.3 Os casos omissos no Termo de Referência, deverão ser supridos pela Lei ne. 8.666/1993 e suas alterações,

bem como as dúvidas suscitadas deverão ser esclarecidas na Coordenação de Licitação e Contratos na sede da

Secretaria Municipal de Educação de Eldorado do Carajás/PA;

15.4 Fica estabelecido o Foro da Comarca de Eldorado do Carajás, Estado do Pará, para dirimir quaisquer dúvidas

' ,.',.Jas das avenças.

Eldorado do Caraiás/PA, 28 de Março de 2OZz

Responsável
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A Firma/Umpre

MODELO DE DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO
(PEssoA FrsrcA ou yunÍorcl;

cgeueoe púnucA n.q zoz2.oo1-FME

com sede na rua 
-

no-
(cidade) , (Estado) , inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o no

- 

por seu representante legal (Diretor, Gerente, Proprietário etc.), constitui, para fins de representação na licitação,

Modalidade Chamada publica de ne 2022.001-FME

ASr.[a)-RGno-(ououtrodocumentodeidentificação),queexercea
runção/cargo de com amplos poderes de decisão, podendo para tanto, negociar preços, ofertar lances, além

de particrpar da abertura dos envelopes PROPOSTA e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, interpor e renunciar a recursos,

prestar esclarecimentos, receber intimaçóes, notificações e, em nome desta, defender seus interesses.

'iidade, _de de--

IOUTORGANTE)

Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás
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(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nq é microempresa ou

t plL,sa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar ne 123, de 1.4 de dezembro de 2006

e Lei Complementar L47 /20L4, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de

preferência no procedimento licitatório cima citado, realizado pelo Município de ELDORADO DO CARAJÁS - PA.

Local e data

(nome, RG, cargo e assinatura do representante IegalJ

Prefeitura Municipal de Eldorado do Caraiás
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DECLARÁÇÃO DE ME OU EPP
(PESSOA JURÍDrcA)

CHAMADA PÚBLICÁ N.E 2022.001-FME

DECLARo, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste Edital, que a empresa
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Declaramos que a empresa ou pessoa fisica 

- 

com sede na rua 

-

no 

- 

(cidade) 

- 

(Estado) 

- 

inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda

ou CPF sob o no 

- 

encontra-se devidamente habilitada, recebeu o edital e seus anexos, e que concorda plenamente

i l] rodos os requisitos de habilitáção constantes das Condições do edital do referido CHAMADA PÚBLICA n.a 2022.001-FME

Local e data

Assinatura e carimbo
(representante legal da licitanteJ

Prefeitura Municipal de Eldorado do Caraiás
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DECLÁRÁçÃO DE HABILITAçÃO E RECEBIMENTO DO EDITAL E ANEXOS
(PESSOÂ FíSICA IURÍDrCA)

CHAMADA PÚBLICA N,A 2O22.OO1.FME



PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJAS
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DECLARÀçÃO QUE NÃo EMPREGA MENOR
(PEssoÁ tuRÍDrcA)

cnaulol púgLIcA n.e 2o2z.oo1-FME

Declaramos que a empresa

em atendimento ao previsto na Condição do edital do CHAMADA PÚBLICA n.a 2022.001-FME supra mencionado,

que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregadofs) com menos de 18 fdezoito) anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos

:"r mos do inciso XXXIII do arL 7a da Constituição Federal de 1988 (Lei n.p 9.854, de 1999).

Locale data

Assinatura e carimbo
(representante legal)

Prefeiturâ Municipal de Eldorado do Caraiás

com sede na ruâ . no

!§alas 4120:'Pdtc qre to'1cs vejonl. e saiba,,:,.. a búo do SENHOR lel ista...'

Ruô da Rio vermelho o 01- Centro - km 1oo, CEP: 68524-ooo - Eldorado do Carajás/PA
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DECLARAçÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATo SUPERVENIENTE

{PEssoA IURÍDrcA)
lerssoa rísrcl r luRíDÍcA)

CHAMADA PUBLICA n.a 2022.001-FME

A empresa , portadora do CNPI: com sede na 

- 

na 

- 

(cidade)

- 

(Estado) 

- 

DECLARA, sob as penas da lei, a inexistência de fatos impeditivos à sua habilitaçâo no presente

., 't"tene 
pÚSLtCa n .e 2022.001-FME, ciente da obrigatoriedade se declara que não há ocorrências posteriores e anteriores.

Local e data

Assinatura e carimbo (Representante legal da licitante)

Prefeitura Municipal de Eldorado do Caraiás

lso1cs 4t 20 'Pdrc que tadôs rdofi. e saibonl. o mdo do SENHOP íei rsfo .'

Rua da Rio veímelhoo 01- Centro- km 1oo, CÊP:68S24-ooo - Eldorêdo do CaÍarás/PA
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A empresa , 

-- 

portãdor do CNPI ne- tendo como seu sócio

DEcLARAçÃo DE rNExrsrÊNcrA DE FATo SUrERvENIENTE
(PEssoÁ luRiDrcA)

(PEssoA FisrcÁ E lunÍorcn1
cHaltlol púsLICÂ n,q 2022.001-FME

DECLARAÇÂo DE NÂo vÍxcuro coru óRGÃo púBLrco

representante portador do CPF nq declaro, para os fins que se fizerem necessários,

que não possuo únculo, direta ou indiretamente, com a Administração Pública de Eldorado do Carajás-Pa ou, em

conformidade com inciso XVI do arügo 37 da Constituição Federal.

Prefeitura Municipal de Eldorado do Caraiás

lsqias 41?o:'Pdrd que tcclos vejom e saiba.!1 a mõo do SíNHOR ler $to.'

Rua dê Rio veímelho o 01- Centro - km rco, CEP: 68524-ooo - Eldoràdo do Cà.a.,ás/PA
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PREFEITURA DE ETDORADO DO CARAIÁS
DEPARTAMENTO DE LTCTTAçÃO - Cpr

MODELO DE CARTA PROPOSTA

lrrssoe rÍsrcl r ;unÍorce1
CHAMADA PúBLIcA n.c z022.oo1.FME

,-rzados Senhores,
Anâlisamos o assunto acima referenciado e concordamos integralmente com as condições especificadas nas Instruções,
quanto à contratação do objeto em epígrafe.

Propomos o valor global de R$............ (
0 prazo de validade desta propostá é de: 60 (sessenta) dias.
Prazo de entrega:
l)ADos Do RESpoNSÁvEL pELA ASSINATURA Do coNTRATo
Nome:
Endereço Completo:
CEP:

CPF:
RG:

Estado Civil:
Cargo na Empresa:

r,ril:

l,

";,DOS BANCÁRIOS DA LICITANTE:
Banco:
Agência:
Conta:
Datat ........... /........... /.............
Atenciosamente,

Nome responsável legal
Empresa
CNPI

.' , âfta proposta deverá ser emitida em papeltimbrado da empresa proponente

Prefeitura Municipal de Eldorado do Caraiás

lscics 4t zo 'Púé qre tcdos ve.jon' e soíbon . o mao do SEN|.OR le! §l.- .'

Ruâ da Rio veÍmelho o 01- Centro - km 1oo, CEP: 68524-ooo - Eldorado do Cara.jás/PA
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PREFEITURA DE ETDORADO DO CARAJAS
DEPARTAMENTO DE TICITAÇÃO - Cpl

MINUTA DO CONTRATO
cHeMeon púsLIcA n.q zo22.oo1-FME

O Município de Eldorado do Carajás, através da FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÀo, neste ato denominado CONTRATANTE,

sede Rua do Rio vermelho a 01 Centro - km 100, CEP: 68524-000 - Eldorado do Carajás/PA, inscrito no CNP[ sob o n.e

)9 940.948/000L-09, representado pelo Sr. Severiano Sampaio Nascimento Macedo de outro lado a licitante CONTRATANTE

na Rua

r.presentado por seu representante legal Sr. . brasileiro, 

- 

residente e domiciliado na Rua

portador da cédula de identidade n.'

pessoa jurídica/fisica de direito privado, com sede na cidade de

inscrito no CNPJ/CPF sob n.a 

- 

neste ato

e CPF n.e

denominado CONTRÁTADA, as partes acima qualificadas celebram, entre si, por este instrumento de contrato, mediante as

seguintes cláusulas e condiçôes que seguem:

cLÁusulÁ DA REGÊNcrA

0 presente contrato trata-se de um contrato administrativo fundamentado nas disposições Lei n.e LL.947, de 1"6/06/2O09, e

tendo em vista o que consta na CHAMADA PÚBLICA Ns 2022.00l-FME.

cúusuLA pRTMEIRÁ - oBlETo: CHAMADA púBLrcA pARÂ AeursrçÃo DE GÊNERos ALTMENTÍCtos DA ÁcRtcuLTURÁ

FAMILIAR RURAL E OU DOS EMPREENDEDORES FAMILIAR RURÁIS OU SUAS ORGANIZAçÕES, PÁRÁ ATENDER OS

ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPÂL DE ENSINO DÁ PÚ-ESCOLTR, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE

ETIS E ADULTOS, AEE E OS ALUNOS DO ENSTNO MÉDIO.

CLÁUSULA SEGUNDA:

0 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.

CLÁUSULÂ TERCEIRA:

r',:ijvidual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, neste ato

.rorlrnados CONTRATADOS, será de até RS 20.000,00 (nove mil reaisJ por DAP por ano civil, referente à sua produção,

conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentaçâo Escolar.

CLÁUSULA QUARTA

OS CONTRATAD0S 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

l'rojeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo 30 dias após a

assinatura do contrato, por meio de feramenta disponibilizada pelo MDA.

CLÁUSULA QUINTA:

O início para entrega das mercadorias será imediatâmente após o recebimento da autorização de fornecimento, expedida

pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 31 de

,.embro de 2022.

A.) A entrega das mercadorias deverá ser feitâ nos locais, dias e quantidades de acordo com CHAMADA PÚBLICA ns

2022.001-FME.

B) 0 recebimento das mercadorias dar-se-á mediante âpresentáção do Termo de Recebimento e as Notas Fiscais de Venda

pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante o anexo deste Contrato.

'i!isulAsExTA:

lsoios 41 20 'Para qüe tcdos viorn. e salbafi o mao do S€NHO? fe, Éto '
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doravante



PREFEITURA DE ETDORADO DO CARAJAS
DEPARTAMENTo DE LICITAÇÃo - cpl

Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da

Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (AJ receberá o valor total de R$

listagem a seguir:

, conforme

d

oNome

Agricultor

Familiar

CLAUSULA SETIMA:

No valor mencionado na cláusula quarta estão incluídas as despesas com ftete, recursos humanos e materiais, assim como

com os encârgos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao

- :rprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

. .ÁI]SULA OITAVA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 2.015 Manutenção do

programa nacional de alimentação escolar -PNAE/PNAC. 3.3.90.30.00 Material de Consumo.

CúUSULA NONA:

0 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 pâgamento ao CONTRATADO enquânto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em

virtude de penalidade ou inadimplência conrâtual.

CúUSULA DÉCIMA:

O C0NTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATADO FORNECED0R deverá

pagar multa de 2010, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida, Ressâlvados os casos quando não efetivados

- , repasses mensais de recursos do FNDE em tempo hábil.

cúUSULA DÉcIMA PRTMEIRÂ:

Os casos de inadimplência dã CoNTRATANTE proceder-se-á conforme o § 14, do arL 20 da Lei n" 1-1.947 /2OO9 e demais

legislações relacionadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

' :i I'RATADo FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos, cópias das Notas Fiscâis de Venda, ou

congênere, dos produtos participantes do Projeto De venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura

Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposiçào para comprovaçâo,

CúUSULA DÉCIMA TERCETRA:

0 CoNTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos as 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.

CúUSULA DÉCIMA QUARTA;

lsfics 41.20 'pdía que tódcs vejonl. ê saibam a fioa éo SENHOP !e! jto '

Rua da Rio vermelho o 01- Centro - km rco, CEP: 68524-ooo - Eldorâdo do Carajás/PA
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lsoios 4t 20 'palo qtE ldos vejonl. e saibqn c fióo do SENHOR fe, isto '

Rua dà Rio vermelho o 01- Centro - krn 1oo, CEP: 68524-ooo - Eldorado do Carajás/PA

É

1., cxclusiva responsabilidade do CONTRATAD0 F0RNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a

, .eiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuçâo do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à

fiscalização.

cúusura oÉcruA eurNTA;

O C0NTRATANTE em razão à 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 do CONTRÁTADO;

b) Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADOj

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

i:conômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.

clÁusur-e oÉcruA sExrA:

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo

CoNTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada .iudicialmente.

cúusulA DÉcrMÂ sÉTrMA;

'r liscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação através dos servidores Wyllane de

.rntana, Nutricionista CRM 12844/P e Liliane Lemos da Silva CRN-11498.

(,TAUSULA DÉCIMA OITAVA:

O presente contrato rege-se, ainda, pela CHAMADA PÚBLICA n.s 2022.001-FME, pela Resolução CD/FNDE na 026/2O13, 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.

r Áusule oÉcrue ruoNA:

Esle Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre âs partes, resguardada as suas condições

essenciais.

CúUSULA VIGÉSIMÁ:

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se

envia da mediante registro de recebimento, por fax, transmitido pelas partes.

LAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRÂ;

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;

r inobservância de qualquer de suas condições;

I.r"rsquer dos motivos previstos em lei.

CúUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA:

0 presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou 31 de dezembro de 2022.

cLÁUSULA vIGÉsIMA TERcETRA:
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A fiscalização do contrato, decorrente da presente licitação, estará a cargo da Secretaria Municipal da Educaçâo e exercerá

rigoroso controle.

cúusura vrcÉsrMÂ eUARTA:

''it . eleito o Foro da Comarca de Eldorado do Carajás - PA, para dirimir quaisquer dúüdas a respeito do cumprimento do

iriesente Contrato.

E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em duas vias em originais de igual teor e forma que, depois

de lido e achado conforme, é assinado pelas partes, iuntâmente com duas testemunhas.

Eldorado do Carajas 2022.

CPFi

- t't

Contmtanle:_
CNPJ:

- .1,:t'atadO:
CNPJ:

0l) 'festemunha

'trrntlnha

lscios 4t 2o 'Pdrc qúe toctosvejofi e saiban o fido éo SENLiOR fez 6ta
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