
 
 

 

 

EDITAL PROCESSO LICITATORIO Nº 097/2021. 

CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021. 

 

CHAMADA PÚBLICA Nº. 004/2021 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS 

ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. 
 

CONFORME LEI Nº 11.947/2009. 
 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALÂNDIA - MG, pessoa jurídica de 
direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01.593.752/0001-76, com sede 
à Rua Natalício, 560 -Centro –Natalândia/MG, representada neste ato pelo 

Prefeito Municipal, o Senhor, GERALDO MAGELA GOMES, no uso de suas 
prerrogativas legais e considerando o disposto no art.14, da Lei nº 

11.947/2009 e na Resolução/CD/FNDE nº 06/2020, bem como demais 
legislações aplicáveis à espécie, através da Secretaria Municipal de 
Educação, vem realizar Chamada Pública para aquisição de gêneros 

alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, 
destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar/PNAE, que comporão os kits complementares da cesta básica que será 
entregue aos alunos durante a pandemia Covid-19, para consumo no Segundo 
Trimestre.  

 
Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) 
deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda no dia 

25 de Outubro 2021, as 09:00 h, no setor de licitações, situada na Rua 
Natalício, 560, Centro, nesta cidade de Natalândia/MG tel.: (xx 38) 3675-

8010. 
 

1-DO OBJETO. 

1.1- A presente chamada pública tem como objeto aquisição de gêneros 

alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar que comporão 
os kits complementares da Cesta Básica que será entregue aos alunos durante 
a pandemia Covid-19, conforme Resolução Federal n° 06 de 08/05/2020 do 

FNDE, Lei 11947/2009 e sua forma atualizada, bem como demais legislações 
aplicáveis à espécie. 
 

1.2- A descrição detalhada, contendo as especificações e a quantidade dos 
produtos encontra-se no Anexo I desta chamada pública e deverão ser 

minuciosamente observadas quando da elaboração de suas propostas;  
 

2- FONTE DE RECURSO. 

 
2.1-Recursos provenientes do Programa Nacional de Alimentação Escolar- 
PNAE/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação- FNDE- Prefeitura 

Municipal. 



 
 

 

 

Dotação Orçamentária  

 

02.04.01.12.306.1204.2031.3.3.90.30.00  Ficha 132 

 
3 - DATA, LOCAL E HORA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPE 

 
3.1- Os Envelopes nº 1 e 2 (Proposta Financeira e Documentos de Habilitação, 

respectivamente) deverão ser protocolados até as 09:00 horas do dia 25 de 
Outubro de 2021, no setor de licitações, situada na Rua Natalício, 560, 
Centro, nesta cidade de Natalândia/MG tel.: (xx 38) 3675-8010. 

 
3.2- O Projeto de Venda e os Documentos para Habilitação deverão ser 

apresentados, separadamente, em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, 
contendo em sua parte externa o nome ou razão social do(s) proponente(s), 
sendo o ENVELOPE Nº 1 para DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e o 

ENVELOPE Nº 2 para PROJETO DE VENDA. 
 

4. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR. 

 
4.1- A forma de participação será definida nos termos das Resoluções 

CD/FNDE nº 6/2020. Os fornecedores serão Agricultores Familiares e 
Empreendedores Familiares Rurais, detentores de Declaração de Aptidão ao 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar- DAP Física 

e/ou Jurídica, conforme a Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, organizados 
em fornecedores individuais, grupos formais e/ou informais.  

 

5 - ENVELOPE Nº. 001 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO. 
 

5.1-Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua 
produção agrícola na forma de Fornecedores Individuais, Grupos Informais e 
Grupos Formais, de acordo com o Art. 27 da Resolução FNDE nº 26/2013. 

 
5.1.1-Os documentos exigidos nos subitens a seguir poderão ser apresentados 

em cópias reprográficas autenticadas por Tabelião de Notas ou por publicações 
em órgão da Imprensa Oficial. As cópias reprográficas dos documentos também 
podem ser autenticadas pela Comissão Permanente de Licitação, a partir do 

original, as cópias reprográficas ficarão retidas no processo. Só serão aceitas 
cópias legíveis. Não serão aceitas cópias em papel de fax; 
 

5.1.2-Os documentos emitidos via internet por órgãos ou entidades públicas 
dispensam a necessidade de autenticações e, em caso de deficiência nas 

informações constantes no documento apresentado, os mesmos poderão ser 
obtidos via internet durante a sessão. A Administração não se responsabilizará 
pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no 

momento da verificação da habilitação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não 
sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será 

inabilitado; 
 



 
 

 

 

5.2. ENVELOPE Nº 001 - HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL 

(não organizado em grupo). 
 
O Fornecedor Individual deverá apresentar no envelope nº 01 os documentos 

abaixo relacionados, sob pena de inabilitação: 
 

I- A prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
 
II- O extrato da Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Física do agricultor 

familiar, emitida em até 60 dias anteriores à data final para entrega dos 
envelopes; 
 

III- Declaração de Procedência da Produção, assegurando que os gêneros 
alimentícios a serem fornecidos são oriundos de produção própria, conforme 

modelo constante do Anexo – IX deste edital. 
 

IV- Declaração de Entrega de Ficha Técnica, assegurando que tem ciência da 

obrigatoriedade de apresentar a Ficha Técnica dos produtos higienizados e 
embalados a vácuo (processados), até o momento da assinatura do contrato, 

sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, conforme modelo constante do 
Anexo – XII deste edital, assinada pelo fornecedor individual ou procurador. 

V- A prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for 
o caso;  

 
5.3. ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL. 

O Grupo Informal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo 
relacionados, sob pena de inabilitação: 

 
I- A prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
 

II- O extrato da Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Física do agricultor 
familiar, emitida em até 60 dias anteriores à data final para entrega dos 

envelopes; 
 
III- Declaração de Procedência da Produção, assinada por cada agricultor 

familiar ou procurador do mesmo, assegurando que os gêneros alimentícios a 
serem fornecidos são oriundos de produção própria, conforme modelo 
constante do Anexo – VIII deste edital. 

 
IV- Declaração de Entrega de Ficha Técnica, assegurando que tem ciência 

da obrigatoriedade de apresentar a Ficha Técnica dos produtos higienizados e 
embalados a vácuo (processados), até o momento da assinatura do contrato, 
sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, conforme modelo constante do 

Anexo – XI deste edital, assinada por cada agricultor familiar ou procurador do 
mesmo. 



 
 

 

 

V- A prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for 

o caso;  
 

5.4. ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL 

O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo 
relacionados, sob pena de inabilitação: 

 
I- A prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 
 

II- O extrato da Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Física do agricultor 
familiar, emitida em até 60 dias anteriores à data final para entrega dos 
envelopes; 

 
III– Prova de Regularidade fiscal de todos os Tributos Federais, inclusive 

Contribuições Previdenciárias, tanto no âmbito da Receita Federal quanto no 
âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, em um único documento 
(Certidões Negativas na forma prevista na Portaria MF 358, de 05 de setembro 

de 2014); 
 

IV - Certificado que comprove a regularidade fiscal perante a Fazenda 
Estadual ou distrital do domicílio ou sede do licitante, dentro do prazo de 
validade;  

 
V - Certificado que comprove a regularidade fiscal perante a Fazenda 
Municipal do domicílio ou sede do licitante, dentro do prazo de validade;  

 
VI - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço- FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF); 
 
VII - Prova de inexistência de débitos inadimplentes perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa (Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas – CNDT); 

 
VIII - Cópia do Estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade, 
registrado na Junta Comercial, no caso de cooperativas, ou no Cartório de 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de associações; 

• Tratando-se de empreendimentos familiares, deverá ser apresentada 
cópia do Contrato Social, registrado em Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas. 

 

IX- Declaração de Procedência da Produção, assegurando que os gêneros 
alimentícios a serem fornecidos são produzidos pelos agricultores familiares 

relacionados no Projeto de Venda, conforme modelo constante do Anexo – VII 
deste edital. 
 

X- Declaração de Entrega de Ficha Técnica, assegurando que tem ciência da 
obrigatoriedade de apresentar a Ficha Técnica dos produtos higienizados e 



 
 

 

 

embalados a vácuo (processados), até o momento da assinatura do contrato, 

sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, conforme modelo constante do 
Anexo – X deste edital, assinada pelo representante legal ou procurador. 

 
XI - a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle 

do atendimento do limite individual de venda de seus cooperados/associados. 
 
XII - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando 

for o caso;  

6. ENVELOPE Nº 02 - PROJETO DE VENDA. 

6.1. No Envelope nº 02 os Fornecedores Individuais, Grupos Informais ou 

Grupos Formais deverão apresentar o Projeto de Venda de Gêneros 

Alimentícios da Agricultura Familiar conforme Anexo correspondente ao 

grupo. 

6.2. A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em 

sessão pública e registrada em ata, o resultado da seleção será publicado 05 

dias após a sessão publica. 

6.3. Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da 

Agricultura Familiar o nome, o CPF e nº da DAP Física de cada agricultor 

familiar fornecedor quando se tratar de Fornecedor Individual ou Grupo 

Informal, e o CNPJ e DAP jurídica da organização produtiva quando se tratar 

de Grupo Formal. 

6.4. Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos 

constatada na abertura dos envelopes poderá ser concedido abertura de prazo 

para sua regularização de até 24 horas, conforme análise da Comissão 

Julgadora. 

7 - CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS DE VENDA 

 
7.1- Serão considerados projetos de venda classificados os que preencham as 

condições fixadas nesta Chamada Pública.  
 
7.2- Cada classe de fornecedores deverá, obrigatoriamente, ofertar sua 

quantidade de alimentos com preços unitários, observando as condições 
fixadas nesta Chamada Pública.  
 

7.3 - O Departamento de Alimentação Escolar, juntamente, com a Comissão 
Permanente de Licitação, classificará os projetos de venda (propostas), de 

acordo com o Artigo 35 da Resolução nº 06/2020 do FNDE:  
 
Artigo 35 - Para seleção, os projetos de venda (modelos nos Anexos IV, V 

e VI) habilitados devem ser divididos em: grupo de projetos de fornecedores 
locais, grupo de projetos das Regiões Geográficas Imediatas, grupo de projetos 



 
 

 

 

das Regiões Geográficas Intermediárias, grupo de projetos do estado, e grupo 

de projetos do país.  
 
§ 1º Entende-se por local, no caso de DAP Física, o município indicado 

na DAP.  
 

§ 2º Entende-se por local, no caso de DAP Jurídica, o município onde 
houver a maior quantidade, em números absolutos, de DAPs Físicas 
registradas no extrato da DAP Jurídica.  

 
§ 3º Entre os grupos de projetos, deve ser observada a seguinte ordem de 

prioridade para seleção:  

 
I - o grupo de projetos de fornecedores locais tem prioridade sobre 

os demais grupos;  
 
II - o grupo de projetos de fornecedores de Região Geográfica 

Imediata tem prioridade sobre o de Região Geográfica Intermediária, o do 
estado e o do País; 

 
III - o grupo de projetos de fornecedores da Região Geográfica 

Intermediária tem prioridade sobre o do estado e do país; 

 
IV - o grupo de projetos do estado tem prioridade sobre o do País.  

 

§ 4º Em cada grupo de projetos, deve-se observar 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;  

a) para efeitos do disposto neste inciso, devem ser considerados 
Grupos Formais e Grupos Informais de assentamentos da reforma 

agrária, comunidades quilombolas e/ou indígenas aqueles em que a 
composição seja de, no mínimo, 50%+1 (cinquenta por cento mais um) 
dos cooperados/associados das organizações produtivas 

respectivamente, conforme identificação na(s) DAP(s);  
b) no caso de empate entre Grupos Formais de assentamentos da 

reforma agrária, comunidades quilombolas e/ ou indígenas, em 

referência ao disposto no § 4º inciso I deste artigo, têm prioridade 
organizações produtivas com maior porcentagem de assentados da 

reforma agrária, quilombolas ou indígenas no seu quadro de 
associados/cooperados. Para empate entre Grupos Informais, terão 
prioridade os grupos com maior porcentagem de fornecedores assentados 

da reforma agrária, quilombolas ou indígenas, conforme identificação 
na(s) DAP(s). 
II - os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos 

ou agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831/2003, o Decreto nº 6.323/2007 e 
devido cadastro no MAPA;  



 
 

 

 

 

III - os Grupos Formais sobre os Grupos Informais, estes sobre os 
Fornecedores Individuais, e estes, sobre Cooperativas Centrais da Agricultura 
Familiar (detentoras de DAP Jurídica conforme Portarias do MAPA que 

regulamentam a DAP);  
 

a) no caso de empate entre Grupos Formais, em referência ao 
disposto no § 4º inciso III deste artigo, têm prioridade organizações 
produtivas com maior porcentagem de agricultores familiares e/ou 

empreendedores familiares rurais no seu quadro de associados/ 
cooperados, conforme DAP Jurídica;  

 

b) em caso de persistência de empate, deve ser realizado sorteio ou, 
em havendo consenso entre as partes, pode-se optar pela divisão no 

fornecimento dos produtos a serem adquiridos entre as organizações 
finalistas. 
 

IV - Caso a EEx não obtenha as quantidades necessárias de produtos 
oriundos do grupo de projetos de fornecedores locais, estas devem ser 

complementadas com os projetos dos demais grupos, de acordo com os 
critérios de seleção e priorização estabelecidos no caput e nos § 1º e § 2º; 
 

8 - LOCAL DE ENTREGA E PERIODICIDADE 
 
8.1 - A entrega do objeto desta chamada pública deverá ser efetuada conforme 

as informações a seguir: 
 

a) Forma de entrega: Parcela Única,  
b) Local de entrega: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, Endereço: Rua Geraldo 

Maria Louzada, Nº 180 Centro Natalândia/MG, 

c) Horário de recebimento: De segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 
08:00 às 11:30 horas,  

d) Prazo para entrega: Até 05 (cinco) dias após a solicitação da Secretaria 
Municipal de Educação. 

 

8.2 - Na ocorrência de feriados, ou ponto facultativo, a data e o horário da 
entrega poderão sofrer alterações, sendo necessário um novo agendamento 
para entrega, em comum acordo com o fornecedor. 

 
9- DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 
9.1- As mercadorias serão devolvidas no ato da entrega se não corresponderem 
à qualidade exigida no Edital. De acordo com a Lei nº 8137/1990 “é 

configurado como crime misturar gêneros de qualidade desiguais para vendê-
los ou expô-los à venda por preço estabelecido para os de mais alto custo ou 
entregar materiais impróprios ao consumo” (art. 7º, incisos III e IX). O 

fornecedor deverá comprometer-se com substituição imediata dos itens 



 
 

 

 

devolvidos, por itens com as qualidades estabelecidas no presente edital e 

atendendo as legislações sanitárias em vigor. 
 
9.2- As especificações dos produtos e requisitos técnicos de produção e 

fornecimento encontram-se detalhadas nos Anexos do presente Edital.  
 

9.3 - A contratada será responsável por garantir a qualidade dos produtos até 
completar o total do pedido. Não serão aceitos os produtos que não atenderem 
ao edital.  

 
9.4 - A contratada deverá se comprometer a substituir ou repor imediatamente 
o produto quando não atender as legislações sanitárias em vigor.  

 
9.5 - A contratada deverá se comprometer a substituir o produto quando, por 

emergência, não puder cumprir com as quantidades definidas pela 
Administração e exigências do presente edital. A substituição só poderá ser 
realizada mediante autorização, por escrito, da Nutricionista do Departamento 

de Alimentação Escolar. 
 

10. COMPOSIÇÃO DO PREÇO DE REFERÊNCIA 
 
10.1 - Serão utilizados para composição do preço de referência: 

 
I– O preço de aquisição será o preço médio pesquisado por, no mínimo, três 
agricultores Familiar e/ou dos Empreendedores Familiares Rurais ou suas 

organizações, priorizando a feira do produtor da Agricultura Familiar, quando 
houver. 

 
II- Na definição dos preços de aquisição dos gêneros alimentícios da 
Agricultura Familiar e/ou dos Empreendedores Familiares Rurais ou suas 

organizações, deverá considerar todos os insumos exigidos na Chamada 
Pública, tais como, despesas com frete, embalagens, encargos e quaisquer 

outros necessários para o fornecimento do produto. 
 
III- Os preços dos projetos de venda diferentes dos preços de referência da 

Chamada Pública, a Secretaria Municipal poderá solicitar a adequação dos 
projetos, com inclusão dos preços previstos no edital. 
 

11. DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 

 

11.1- Os gêneros alimentícios a serem adquiridos deverão atender ao disposto 

na legislação de alimentos, estabelecida pela Agencia Nacional de Vigilância 

Sanitária- ANVISA do Ministério da Saúde e pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento – MAPA (Art.33 da Resolução CD/FNDE nº26 de 

17/06/2013), Lei 9972 - 25/05/2000. 

 



 
 

 

 

11.2- Os gêneros alimentícios devem atender as especificações técnicas 

constantes neste edital, ANEXO I. 

 

12. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS 
 

12.1- O(s) fornecedor (es) classificado(s) em primeiro lugar, caso seja solicitado 

pela Secretaria Municipal de Educação deverão entregar as amostras  em até 
02 dias após o julgamento das propostas para avaliação e seleção dos produtos 

a serem adquiridos, as quais deverão ser submetidas a testes necessários. 
 
12.2- Caso seja solicitado amostras o resultado da análise será publicado em 

02 dias após o prazo da apresentação das amostras. 

 

13. PAGAMENTO. 

 
13.1- O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a entrega de 
todos os produtos, mediante apresentação de documento fiscal correspondente 

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

15. DO REAJUSTE. 

 

15.1- Os preços propostos poderão variar no decorrer do ajuste entre a data do 

término da validade da proposta e as de efetiva entrega a fim de prevalecer o 

equilíbrio da equação econômica financeira, devendo a Contratada solicitar, 

através de requerimento formal, o pedido de recomposição de preços 

demonstrando os valores reais, instruído com cópias de notas fiscais de 

compra e demais documentos, caso em que a municipalidade irá proceder a 

revisão se efetivamente comprovada. 

 

15.2– O pedido de recomposição de preços não exime a Contratada da 

responsabilidade contratual de entrega nos prazos estipulados neste Contrato 

sob pena de incorrer no presente em mora e inadimplemento com a aplicação 

das penalidades previstas no presente edital, inclusive a rescisão contratual. 

 

16. CONTRATAÇÃO 

 

16.1 - Uma vez declarado vencedor, o Proponente deverá assinar o contrato de 

venda de gêneros alimentícios, de acordo com modelo apresentado no Anexo – 

VI.  

16.2 - O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor 

familiar rural deve respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 

por Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP)/ano, referente à sua produção, 

não incluindo as vendas para outros programas de compras governamentais, 



 
 

 

 

como por exemplo o PAA, conforme cita legislação do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar.  

 

16.2A. O limite refere-se à DAP principal, não sendo permitido que numa 

mesma família sejam comercializados R$ 20 mil, por cada, membro portador 

de DAP acessória.  

 

16.3 - Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser 

contratado será o resultado do número de agricultores familiares, munidos de 

DAP Familiar, inscritos na DAP Jurídica multiplicado pelo limite individual de 

comercialização, utilizando a seguinte fórmula: 

 

Nº DE AGRICULTORES FAMILIARES INSCRITOS NA DAP JURÍDICA X R$ 

20.000,00 

 

 

17- VIGÊNCIA. 

17.1- Os contratos que resultarão da presente Chamada Pública, terão prazo 
de vigência de 02 (dois) meses a contar da assinatura do contrato. 
 

18- RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES 

 

18.1. 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. 

 

18.2. O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios para as 

escolas conforme cronograma de entrega definido pela Unidade Escolar.  

 

19- FATOS SUPERVENIENTES 

 

19.1-Os eventos previstos nesta Chamada Pública estão diretamente 

subordinados à realização e ao sucesso das diversas etapas do processo. Na 

hipótese de ocorrência de fatos supervenientes à sua publicação, que possam 

vir a prejudicar o processo e/ou por determinação legal ou judicial, ou ainda 

por decisão da Câmara de Negócios, poderá haver: 

a) Adiamento do processo; 

b) Revogação deste Edital ou sua modificação no todo ou em parte. 

 

20- DISPOSIÇÕES GERAIS 



 
 

 

 

 

20.2 - Os gêneros alimentícios da agricultura familiar não poderão ter preços 

inferiores aos produtos cobertos pelo Programa de Garantia de preço da 

Agricultura Familiar (PGPAF) e nem poderão ter preços superiores ao preço de 

referência calculado, e constante do Anexo - I desta Chamada Pública. 

 

21- FORO 

 

21.1- Chamada Pública é regulada pelas leis brasileiras, sendo exclusivamente 

competente o Foro da Comarca de Bonfinopolis de Minas/MG, para conhecer e 

julgar quaisquer questões dele decorrentes. 

 

Natalândia/MG, 28 de Setembro de 2021. 
 
 

 

Neily Maria Machado Alves. 

Secretária Municipal de Educação. 

 
 

 
 

Geraldo Magela Gomes 

Prefeito Municipal 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

A N E X O I - RELAÇÃO DOS PRODUTOS 



 
 

 

 

 

ITEM QTD DESCRIÇÃO UNID  Valor 

Unitário  

 Valor Total  

1 5000 Arroz KG R$ 6,06  R$ 30.300,00  

2 2000 Feijão KG R$ 6,99  R$ 13.980,00  

3 500 Farinha de 

Mandioca 

KG R$ 5,80  R$ 2.900,00  

4 2000 Abobora Cabutia KG R$ 3,01  R$ 6.020,00  

5 1000 Cenoura KG R$ 3,33  R$ 3.330,00  

6 1000 Cebola KG R$ 2,80  R$ 2.800,00  

9 1000 Batata Doce KG  R$ 4,06  R$ 4.060,00  

VALOR TOTAL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> R$  63.390,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

A N E X O II - CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021 EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 

DE PRODUÇÃO, ARMAZENAGEM E ENTREGA 

Os fornecedores agricultores familiares participantes devem cumprir as 

seguintes exigências técnicas:  

a) O Fornecedor deve produzir e conduzir o gênero alimentício com água 

potável.  

b) Os meios de transporte de alimentos destinados ao consumo humano, 

refrigerado ou não, devem garantir a integridade e a qualidade a fim de impedir 

a contaminação e deterioração dos produtos.  

c) Fica proibido manter no mesmo continente ou transportar no mesmo 

compartimento de um veículo alimentos prontos para o consumo, outros 

alimentos e substâncias estranhas que possam contaminá-las ou corrompêlas.  

d) Fica proibido transportar alimentos conjuntamente com pessoas e/ou 

animais.  

e) Quando a natureza do alimento assim exigir e for necessário, este deve ser 

colocado sobre prateleiras e estrados de material atóxico, removível, e não de 

madeira, de forma a evitar danos e contaminação. 

f) Os materiais utilizados para proteção e fixação de carga (cordas, encerados, 

plásticos e outros) não devem constituir fonte de contaminação ou dano para o 

produto, devendo ser desinfectados, juntamente, com o veículo de transporte.  

g) Possuir área Rural adequada para a produção de gêneros alimentícios e que 

não proporcione riscos de contaminação química, física ou microbiológica. 

h) Os gêneros alimentícios deverão ser entregues em caixas plásticas limpas e 

não deverão ser de madeira.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

A N E XO III 

MODELO DE PROJETO DE VENDA 

MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS FORMAIS 

 

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

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021 

I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

GRUPO FORMAL 

1. Nome do Proponente 2. CNPJ 

3. Endereço 4. Município/UF 

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

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

12. Nº de Associados 
13. Nº de Associados de acordo com a Lei nº 
11.326/2006 

14. Nº de Associados com DAP 
Física 

15. Nome do representante 
legal 

16. CPF 17. DDD/Fone 

18. Endereço 19. Município/UF 

II - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 

1. Nome da Entidade 2. CNPJ 3. Município/UF 

4. Endereço 5. DDD/Fone 

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

III - RELAÇÃO DE PRODUTOS 

1. Produto 2. Unidade 3. Quantidade 4. Preço de Aquisição* 5. Cronograma de 
Entrega dos 
produtos       4.1. Unitário 4.2. Total 

              

              

OBS: * Preço publicado no Edital n° 004/2021 (o mesmo que consta na chamada pública). 

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com 
as condições de fornecimento. 

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

      

      

 
 
 
 



 
 

 

 

A N E X O IV 
 

MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS INFORMAIS 

 

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

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021 

I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

GRUPO INFORMAL 

1. Nome do Proponente 2. CPF 

3. Endereço 4. Município/UF 5. CEP 

6. E-mail (quando houver) 7. Fone 

8. Organizado por Entidade Articuladora 
( ) Sim ( ) Não 

9.Nome da Entidade 
Articuladora (quando houver) 

10. E-mail/Fone 

II - FORNECEDORES PARTICIPANTES 

1. Nome do 
Agricultor (a) 
Familiar 

  2. CPF   3. DAP 4. Banco 5. Nº Agência 
6. Nº Conta 
Corrente 

                

                

                

                

                

III- IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 

1. Nome da Entidade 2. CNPJ 3. Município 

4. Endereço 5. DDD/Fone 

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

III - RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS 

1. Identificação do Agricultor 
(a) Familiar 

2. Produto 3. Unidade 4. Quantidade 
5. Preço de Aquisição* 
/Unidade 

6.Valor Total 

            
Total 
agricultor 

            
Total 
agricultor 

            
Total 
agricultor 

            
Total 
agricultor 

            
Total 
agricultor 

            
Total 
agricultor 



 
 

 

 

  
Total do 
projeto 

  

OBS: * Preço publicado no Edital n 004/2021 (o mesmo que consta na chamada pública). 

IV - TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO 

1. Produto 2. Unidade 
3. 
Quantidade 

4. 
Preço/Unidade 

5. Valor Total por Produto 
6. Cronograma de Entrega 
dos Produtos 

            

            

            

        Total do projeto:   

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as 
condições de fornecimento. 

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

Local e Data: Agricultores (as) Fornecedores (as) do Grupo Informal Assinatura 

      

      

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

A N E X O V 
 

MODELO PROPOSTO PARA OS FORNECEDORES INDIVIDUAIS. 

 
PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR/PNAE 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021 

I- IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR 

FORNECEDOR (A) INDIVIDUAL 

1. Nome do Proponente 2. CPF 

3. Endereço 4. Município/UF 5.CEP 

6. Nº da DAP Física 7. DDD/Fone 8.E-mail (quando houver) 

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

II- Relação dos Produtos 

Produto Unidade Quantidade 
Preço de Aquisição* Cronograma de 

Entrega dos 
produtos Unitário Total 

            

            

            

OBS: * Preço publicado no Edital 
n 004/2021 (o mesmo que 
consta na chamada pública). 

  

III - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 

Nome CNPJ Município 

Endereço Fone 

Nome do Representante Legal CPF 

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as 
condições de fornecimento. 

Local e Data: 
Assinatura do Fornecedor 
Individual 

CPF: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ANEXO VI - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

 
Aquisição de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar para uso na merenda 

escolar nas Escolas Municipais de Ensino 
Fundamental, Educação Infantil, Creches 

Municipais, através de Chamada Pública. 

 

Pôr este instrumento de CONTRATO, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE NATALÂNDIA – MG, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 01.593.752/0001-76, 

situada à Rua Natalício, 560 - Centro – Natalândia/MG, neste ato representada 
por seu Prefeito Municipal, o Senhor, GERALDO MAGELA GOMES, inscrito no 

CPF sob o nº ____________, residente e domiciliado neste Município, doravante 
denominado CONTRATANTE, e por outro lado ___________ (nome do grupo 
formal ou informal ou fornecedor individual), com endereço na  _____________, 

n.º____, em (município), inscrita no CNPJ sob n.º ________________________, 
(para grupo formal), CPF sob n.º_____________ ( grupos informais e individuais), 
doravante denominado (a) CONTRATADO (A), com fulcro nas disposições Lei n° 

11.947/2009, na Resolução CD/FNDE Nº 06/2020, bem como demais 
legislações aplicáveis à espécie e Lei nº 8.666/93, e suas alterações, de acordo 

com o proposto na Chamada Pública nº 04/2021, resolvem celebrar o presente 
contrato mediante as cláusulas que seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – A CONTRATADA, obriga-se a entregar à 
PREFEITURA, os gêneros alimentícios Agricultura Familiar para Alimentação 

Escolar, descritos no Anexo - I e continuações, para alunos da Rede de 
Educação Básica Pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com o proposto na 

Chamada Pública nº 04/2021, conforme edital, anexos e minuta de contrato, 
que fazendo parte integrante do presente instrumento.  
 

CLÁUSULA SEGUNDA – A CONTRATADA se compromete a fornecer os gêneros 
alimentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no 
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar parte 

integrante deste Instrumento.  
 

CLÁUSULA TERCEIRA – O limite individual de venda de gêneros alimentícios 
da CONTRATADA será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por Declaração 
Aptidão por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar.  
 

CLÁUSULA QUARTA – A CONTRATADA deverá informar ao Ministério do 
Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais de venda dos 
participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios, consoante ao 

Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para 
Alimentação Escolar, em no máximo 30 (trinta) dias após a assinatura do 
contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA. 



 
 

 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – A CONTRATADA obriga-se a entregar os gêneros 
alimentícios no Departamento de Alimentação Escolar, em parcela única, em 
até 05 (cinco) dias da solicitação.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O gênero alimentício solicitado deverá ser entregue 
na Secretaria Municipal de Educação.  

PARÁGRAFO SEGUNDO – O produto solicitado deverá ser entregue de 
maneira centralizada na Secretaria Municipal conforme a necessidade. O 
horário para a entrega será das 08:00 às 11:00 e as quantidades serão 

estabelecidas por solicitação formal, de acordo com o cronograma de entrega. 
Quando houver feriados, férias ou outra data, a entrega poderá sofrer 
alterações de data e horário e será combinado em comum acordo com o 

fornecedor.  
 

CLÁUSULA SEXTA – Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos 
quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, a CONTRATADA receberá o valor total de R$_______,__ 

(________), devendo o pagamento ser efetuado até o 15º (décimo quinto) dia 
após a apresentação da nota fiscal de venda, acompanhada do Termo de 

Recebimento, emitido pela Secretaria Municipal de Educação, conforme 
listagem anexa a seguir: 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – No valor mencionado na cláusula sexta 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 das seguintes dotações orçamentárias: 

 

02.04.01.12.306.1204.2031.3.3.90.30.00 Ficha 132 

 
CLÁUSULA NONA – A PREFEITURA, após receber os documentos necessários 

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 à CONTRATADA enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – A CONTRATADA deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) 
anos, cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos 

participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A PREFEITURA se compromete em guardar 
pelo prazo de 5 (cinco) anos das Notas Fiscais de Compra, os Termos de 



 
 

 

 

Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, bem 

como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para 
Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para 
comprovação.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – É de exclusiva responsabilidade da 

CONTRATADA o ressarcimento de danos causados à PREFEITURA ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não 
excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – A PREFEITURA, poderá, se não cumprida 
qualquer cláusula, declarar rescindido o presente contrato, independentemente 

de qualquer indenização, sem prejuízo da aplicação de penalidades previstas 
na Lei Federal nº 8.666/93.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Pela inexecução total ou parcial do contrato a 
Prefeitura aplicará a CONTRATADA multa de 30% (trinta por cento) sobre o 

valor total do contrato.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – A fiscalização do presente contrato ficará a 
cargo da Secretaria Municipal de Educação, da Entidade Executora, com apoio 
técnico de outras Secretarias conforme a necessidade, e outras Entidades 

designadas pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – O presente contrato rege-se, ainda, pela 

Chamada Pública nº 02/2021, pela Resolução CD/FNDE nº 06/2020, bem 
como demais legislações aplicáveis à espécie, 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, Lei nº 8.666/93, e suas alterações e 
demais disposições legais aplicáveis a espécie. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Este Contrato poderá ser aditado a qualquer 

tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as suas 
condições essenciais.  
 

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

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – O presente contrato vigerá por 02 (dois) meses a 

contar da assinatura do contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – As partes elegem o Foro da Comarca de Bonfinopolis 

de Minas–MG, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 
para dirimir as questões judiciais do presente contrato, que não consigam, 
preferencialmente acordar.  

 



 
 

 

 

E assim, ajustados e contratados na melhor forma de direito, as partes, por 

seus representantes legais, assinam o presente contrato administrativo, em 
duas vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as 
testemunhas abaixo identificadas e assinadas. 

 
Prefeitura Municipal de Natalândia – MG, xxx de xxx de 2021. 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALÂNDIA – MG. 

Geraldo Magela Gomes – Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 

Neily Maria Machado Alves. 

Secretária Municipal de Educação. 
 

 
Contratado  

TESTEMUNHAS: 

 
______________________________/______________________________ 

Nome:                                     Nome: 
R.G:                                        R.G: 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

 

 

A N E X O – V I I  

 
CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2021 

DECLARAÇÃO DE PROCEDÊNCIA DA PRODUÇÃO (GRUPO FORMAL) 

 
 

À 
Prefeitura Municipal de Natalândia/MG 
 

Sr. Prefeito Municipal:  
 
 

A pessoa jurídica (Razão Social da Associação/Cooperativa), estabelecida na 
(endereço completo), inscrita no CNPJ sob n.° ........................................., neste 

ato representada pelo seu (presidente/sócio/procurador), no uso de suas 
atribuições legais, vem, para fins de habilitação no processo licitatório em 
pauta, sob as penas da Lei, ASSEGURAR que os gêneros alimentícios a serem 

fornecidos por ela, são oriundos de produção própria dos agricultores 
familiares relacionados no Projeto de Venda.  

 
Por ser verdade assina a presente. 
 

Local e data  
 
 

Assinatura e nº do RG do declarante 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

 

 

A N E X O – VIII 

 
CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2021 

DECLARAÇÃO DE PROCEDÊNCIA DA PRODUÇÃO (GRUPO INFORMAL DE 

FORNECEDORES) 
 

 
À 
Prefeitura Municipal de Natalândia/MG 

 
Sr. Prefeito Municipal:  
 

 
O agricultor familiar (Nome Completo do Agricultor Familiar), domiciliado na 

(endereço completo), inscrita no CPF sob n.° ........................................., neste 
ato representado (pelo próprio/pelo procurador), no uso de suas atribuições 
legais, vem, para fins de habilitação no processo licitatório em pauta, sob as 

penas da Lei, ASSEGURAR que os gêneros alimentícios a serem fornecidos por 
ele, são oriundos de produção própria.  

 
 
Por ser verdade assina a presente. 

 
Local e data  
 

 
Assinatura e nº do RG do declarante 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

 

 

A N E X O – IX 

 
CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2021 

DECLARAÇÃO DE PROCEDÊNCIA DA PRODUÇÃO (FORNECEDOR 

INDIVIDUAL) 
 

 
À 
Prefeitura Municipal de Natalândia/MG 

 
Sr. Prefeito Municipal:  
 

 
O agricultor familiar (Nome Completo do Agricultor Familiar), domiciliado na 

(endereço completo), inscrito no CPF sob n.° ........................................., neste 
ato representado (pelo próprio/pelo procurador), no uso de suas atribuições 
legais, vem, para fins de habilitação no processo licitatório em pauta, sob as 

penas da Lei, ASSEGURAR que os gêneros alimentícios a serem fornecidos por 
ele, são oriundos de produção própria.  

 
 
 

Por ser verdade assina a presente. 
 
Local e data  

 
 

Assinatura e nº do RG do declarante 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

 

 

A N E X O – X  

 
CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2021 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE FICHA TÉCNICA (GRUPO 

FORMAL) 
 

 
À 
Prefeitura Municipal de Natalândia/MG 

 
Sr. Prefeito Municipal:  
 

 
A pessoa jurídica (Razão Social da Associação/Cooperativa), estabelecida na 

(endereço completo), inscrita no CNPJ sob n.° ........................................., neste 
ato representada pelo seu (presidente/sócio/procurador), no uso de suas 
atribuições legais, vem, para fins de habilitação no processo licitatório em 

pauta, sob as penas da Lei, DECLARAR que tem ciência da obrigatoriedade de 
apresentar a Ficha Técnica dos produtos higienizados e embalados a vácuo 

(processados), bem como documentação técnica para autorização da 
comercialização de produtos de origem animal (ovos), até o momento da 
assinatura do contrato, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.  

 
 
 

Por ser verdade assina a presente. 
 

Local e data  
 
 

Assinatura e nº do RG do declarante 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

 

 

A N E X O – XI 

 
CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2021 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE FICHA TÉCNICA (GRUPO 

INFORMAL DE AGRICULTORES FAMILIARES) 
 

 
À 
Prefeitura Municipal de Natalândia/MG 

 
Sr. Prefeito Municipal:  
 

 
 

O agricultor familiar (Nome Completo do Agricultor Familiar), domiciliado na 
(endereço completo), inscrito no CPF sob n.° ........................................., neste 
ato representado (pelo próprio/pelo procurador), no uso de suas atribuições 

legais, vem, para fins de habilitação no processo licitatório em pauta, sob as 
penas da Lei, DECLARAR que tem ciência da obrigatoriedade de apresentar a 

Ficha Técnica dos produtos higienizados e embalados a vácuo (processados), 
bem como documentação técnica para autorização da comercialização de 
produtos de origem animal (ovos) até o momento da assinatura do contrato, 

sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.  
 
 

Por ser verdade assina a presente. 
 

Local e data  
 
 

Assinatura e nº do RG do declarante 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

 

 

A N E X O – XII 

 
CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2021 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE FICHA TÉCNICA 

(FORNECEDOR INDIVIDUAL) 
 

 
 
À 

Prefeitura Municipal de Natalândia/MG 
 
Sr. Prefeito Municipal:  

 
 

 
O fornecedor individual (Nome Completo do Agricultor Familiar), domiciliado na 
(endereço completo), inscrito no CPF sob n.° ........................................., neste 

ato representado (pelo próprio/pelo procurador), no uso de suas atribuições 
legais, vem, para fins de habilitação no processo licitatório em pauta, sob as 

penas da Lei, DECLARAR que tem ciência da obrigatoriedade de apresentar a 
Ficha Técnica dos produtos higienizados e embalados a vácuo (processados), 
bem como documentação técnica para autorização da comercialização de 

produtos de origem animal (ovos) até o momento da assinatura do contrato, 
sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.  
 

 
 

 
Por ser verdade assina a presente. 
 

Local e data  
 

 
Assinatura e nº do RG do declarante 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

 

 

ANEXO XIII 

 

Resultado da CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, torna público para o 

conhecimento dos interessados que Na Chamada Pública n° 004/2021, cujo 

objeto é: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para 

Alimentação Escolar que comporão os kits complementares da Cesta 

Básica que será entregue aos alunos durante a pandemia Covid-19, 

conforme Resolução Federal n° 06 de 08/05/2020 do FNDE, Lei 

11947/2009 e sua forma atualizada, nos termos do Edital da Chamada 

Pública n° 004/2021, realizada no dia_____de_____de 2021, às _______horas e 

_____min, local _______________________________________,declarado(s) 

vencedor(es) : 

1_________________________________Valor R$_____________________ 

2_________________________________Valor R$_____________________ 

3_________________________________Valor R$_____________________ 

 

VALOR TOTAL DA CHAMADA PÚBLICA R$ ___________________ 

 

_____________________, ____ de__________de 2021. 

 

 

___________________________________________________ 

Secretária Municipal de Educação. 

 

 


