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PROCESSO Nº 1176/2021 
 
 

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021 
 
 

AVISO 
 

 
Encontra-se aberta, na Prefeitura Municipal de Antônio Prado/RS, situada na Rua Francisco 
Marcantônio, nº 57, CHAMADA PÚBLICA para fins de habilitação dos fornecedores e rece-
bimento das propostas para fornecimento de gêneros alimentícios diretamente da 
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural. 
  

Regem a presente Chamada Pública a Lei Federal nº 11.947/09, Resoluções do FNDE 
relativas ao PNAE e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações e demais le-
gislações aplicáveis. 
 

Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão 
apresentar a documentação para habilitação e o Projeto de Venda no período de 29 de 
julho a 18 de agosto de 2021, no horário das 8h às 11h45min e das 13h15min às 
17h30min, na Prefeitura Municipal de Antônio Prado/RS, na Rua Francisco Marcantônio, nº 
57, Centro 
 

O edital completo poderá ser obtido pelos interessados na Secretaria da Administração, 
de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 8h às 11h45min e das 13h15min às 
17h30min, ou pelo site https://www.antonioprado.rs.gov.br/ e, quaisquer dúvidas, contatar 
pelo telefone (54) 3293 5600, com Marilene ou Maiara. 

 
Antônio Prado/RS, 22 de julho de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

ROBERTO JOSÉ DALLE MOLLE 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.antonioprado.com.br/
https://www.antonioprado.rs.gov.br/
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PROCESSO Nº 1176/2021 
 
 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021 
 
 
O MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PRADO/RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 
no CNPJ sob nº 87.842.233/001-10, com sede na Rua Francisco Marcantônio, nº 57, 
Centro, Município de Antônio Prado/RS, representando neste ato por seu Prefeito Municipal, 
Sr. ROBERTO JOSÉ DALLE MOLLE, no uso de suas prerrogativas legais e considerando o 
disposto no art. 14 da Lei Federal nº 11.947/2009 e nas Resoluções do FNDE relativas ao 
PNAE, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, vem realizar 
Chamada Pública para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar/PNAE, durante o período de 01 ano.   
 

Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão 
apresentar a documentação para habilitação e o Projeto de Venda no período 29 de julho a 
18 de agosto de 2021, no horário das 8h às 11h45min e das 13h15min às 17h30min, na 
Prefeitura Municipal de Antônio Prado/RS, no endereço acima mencionado. 
 
1 – OBJETO  

 
O objeto da presente Chamada Pública é o fornecimento de gêneros alimentícios 

diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendi-
mento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, conforme especificações no 
Anexo I – Quantitativo e Orçamento Estimado, deste edital. 
 
2 – APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 

Para a participação na Chamada Pública, os Fornecedores Individuais, os agricultores 
organizados em Grupos Informais e Formais, deverão apresentar os documentos de habili-
tação e as suas propostas em envelopes distintos, lacrados, identificados, respectivamente, 
como de nº 1 e nº 2, para o que se sugere a seguinte inscrição: 

 
AO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PRADO 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE (NOME COMPLETO) 
----------------------------------------------------------------- 
AO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PRADO 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021 
ENVELOPE Nº 02 – PROJETO DE VENDA 
PROPONENTE (NOME COMPLETO) 
 
3 – DA HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR 
 

Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua produção agrícola na 
forma de Fornecedores Individuais, Grupos Informais e Grupos Formais, de acordo com o 
Capítulo V da Resolução PNDE que dispõe sobre o PNAE. 

http://www.antonioprado.com.br/
javascript:LinkTexto('LEI','00011947','000','2009','NI','A','14','')
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3.1. ENVELOPE Nº 01 – 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 – prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
 
II – extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias; 

 
III – prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em normativas 
específicas; e  
 
IV – declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de 
produção própria, relacionada no projeto de venda, conforme modelo do Anexo III. 
 

 
3.2. 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 – prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF; 
 
II – extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 
dias; 
 
III – prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em normativas 
específicas; e  
 
IV – declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 
agricultores familiares relacionados no projeto de venda, conforme modelo do Anexo III. 
 

3.3. ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL 
 

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

 
I – prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
 
II – extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 di-
as; 
 
III – prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 
 
IV – cópia do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão 
competente; 
 

http://www.antonioprado.com.br/
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V – declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 
associados/cooperados, conforme modelo do Anexo III. 
 
VI – declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendi-
mento do limite individual de venda de seus cooperados/associados, conforme modelo do 
Anexo IV. 

 
4 – PROJETO DE VENDA (ENVELOPE Nº 2) 
 
4.1. O projeto de venda do Fornecedor Individual deve seguir o modelo do Anexo VI, onde 
deverão ser preenchidas todas as informações ali solicitadas além da assinatura do 
agricultor participante. 
 
4.2. O projeto de venda do Grupo Informal deve seguir o modelo do Anexo VII, onde deve-
rão ser preenchidas todas as informações ali solicitadas além da assinatura de todos os 
agricultores participantes. 
  
4.3. O projeto de venda do Grupo Formal deve seguir o modelo do Anexo VIII, onde deve-
rão ser preenchidas todas as informações ali solicitadas além da assinatura do seu 
representante legal. 
 
4.4. O limite individual de venda de cada Agricultor Familiar ou Empreendedor Familiar Rural 
para a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil re-
ais), por DAP/ano, sendo que o grupo formal deverá ter tantos Agricultores ou Empreende-
dores quantos forem necessários para completar a quantidade dos itens ofertados.  
 
4.5. O preço/unidade de cada produto adquirido é o fixado pela Administração, conforme 
Anexo I, deste edital. 
 
4.6. Os preços deverão ser expressos em reais com 2 (duas) casas decimais, à vista, válido 
para ser praticado desde a data da apresentação do projeto até o efetivo pagamento.  
 
4.7. Nos preços estão considerados todos os encargos previdenciários, fiscais (ICMS e ou-
tros), comerciais, trabalhistas, tributários, materiais, embalagens, fretes, seguros, tarifas, 
descarga, transporte, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a 
incidir sobre os produtos, objeto desta licitação. 
 
4.8. Entende-se por encargos, referentes ao projeto de venda, os tributos (impostos, taxas), 
contribuições fiscais e parafiscais, os instituídos por leis sociais, emolumentos, fornecimento 
de mão de obra especializada, administração, lucros, máquinas e ferramental, transporte de 
material, de pessoal, estada, hospedagem, alimentação e qualquer despesa, acessória e/ou 
necessária, não especificada neste edital.  
 
4.9. Os produtos ofertados deverão atender as características mínimas definidas no Anexo 
II, deste edital. 
 
4.10. A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão pública 
e registrada em ata, 01 (um) dia após o término do prazo de apresentação dos projetos. O 
resultado da seleção será publicado 01 (um) dia após o prazo da publicação da relação dos 

http://www.antonioprado.com.br/
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proponentes e no prazo de 03 (três) dias o(s) selecionado(s) será(ão) convocado(s) para 
assinatura do(s) contrato(s). 
 
4.11. Na ausência ou desconformidade de qualquer dos documentos apresentados 
constatada na abertura dos envelopes poderá ser concedido abertura de prazo para sua 
regularização de até 02 (dois) dias, conforme análise da Comissão Julgadora. 
 
4.12. O(s) projeto(s) de venda a ser(em) contratado(s) será(ão) selecionado(s) conforme 
critérios estabelecidos pelo art. 30 da Resolução do FNDE que dispõe sobre o PNAE e no 
item 5 deste edital 
 
4.13. 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. 
 
5 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS 
 
5.1. Para seleção, os projetos de venda habilitadas serão divididos em: grupo de projetos de 
fornecedores locais, grupo de projetos do território rural, grupo de projetos do estado, e 
grupo de propostas do País. 
 
5.2. Entre os grupos de projetos, será 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. 

 
5.3. Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para 
seleção: 
 

I – os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as 
comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre estes; 

 
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 § 2º inciso I 
deste artigo, têm prioridade organizações produtivas com maior porcentagem de 

http://www.antonioprado.com.br/
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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 Centrais de Cooperativas (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 § 2º 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. 

 
5.4. Caso o Município não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do 
grupo de projetos de fornecedores locais, estas deverão ser complementadas com os 
projetos dos demais grupos, em acordo com os critérios de seleção e priorização citados 
nos itens 5.1 e 5.2. 
 
5.5. Os interessados deverão apresentar o Projeto de Venda acompanhado de Declaração, 
conforme Anexo V, sob as penas da lei, assinada pelo representante legal, enquadrando-se 
em uma das seguintes situações:  
 

a) pertence ao Município de Antônio Prado; 
  
b) pertence à região serrana do Estado do Rio Grande do Sul;  
 
c) pertence ao território rural do Estado do Rio Grande do Sul;  
 
d) pertenço ao território urbano do Estado do Rio Grande do Sul;  

 
e) pertence a outras regiões do país;  
 
f) pertence aos assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indíge-
nas e as comunidades quilombolas;  
 
g) é fornecedor de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, 
segundo a Lei Federal nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003. 

 
6 – PAGAMENTO 
 

http://www.antonioprado.com.br/
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6.1. O fornecedor será remunerado exclusivamente de acordo com os itens, quantidades e 
preços previstos na proposta vencedora. 
 
6.2. O pagamento realizar-se-á, exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito na 
conta corrente de titularidade dos fornecedores, conforme a entrega dos produtos, mediante 
a apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado, no prazo de 
até 15 (quinze) dias da entrega dos gêneros alimentícios. 
 
6.3. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGP-
M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a 
contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata die. 
 
6.4. É vedada a antecipação de pagamento. 
 
7 – RESPONSABILIDADES DOS FORNECEDORES 
 
7.1. Os fornecedores que aderirem a este processo declaram que atendem a todas as exi-
gências legais e regulatórias a execução do seu objeto, sujeitando-se, em caso de declara-
ção falsa, à pena de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, pelo prazo de 1 (um) ano. 
 
7.2. O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios conforme o disposto no 
projeto de venda, Anexos I e II do presente edital, o padrão de identidade e de qualidade 
estabelecidos na legislação vigente e as especificações técnicas elaboradas pela 
Coordenadoria de Alimentação Escolar (Resolução RDC nº 259/02 – ANVISA). 
 
7.3. O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios nos preços 
estabelecidos nesta chamada pública, durante a vigência do contrato. 
 
7.4. Será de responsabilidade exclusiva do agricultor o ressarcimento de eventuais prejuízos 
decorrentes da má qualidade dos produtos ou do atraso no fornecimento, que deverão ser 
apurados em processo administrativo próprio. 
 
8 – PENALIDADES 
 
8.1. Ao fornecedor credenciado deste edital serão aplicadas as sanções previstas na Lei 
Federal nº 8.666/93, nas seguintes situações, dentre outras: 
 
I – pela recusa injustificada de assinatura do contrato, será aplicada multa indenizatória 
na razão de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor global do projeto de venda, bem 
como poderá ser aplicada ao fornecedor credenciado a penalidade prevista no art. 87, inciso 
III, da Lei Federal nº 8.666/93, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos; 
 
II – pelo atraso injustificado na entrega dos produtos, nos prazos previstos neste edital, 
será aplicada multa moratória na razão de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao dia, 
sobre o valor da parcela inadimplida, até 30 (trinta) dias de atraso. Contudo, após o atraso, 
poderá, justificadamente, ser cancelada a nota de empenho, cancelado o contrato, bem co-
mo poderá ser aplicada ao fornecedor credenciado a penalidade prevista no art. 87, inciso 
III, da Lei Federal nº 8.666/93, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos; 
 

http://www.antonioprado.com.br/
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III – pela entrega dos produtos em desacordo com o solicitado, após o prazo estipulado 
pelo Município para adequação, será aplicada multa indenizatória na razão de 10% (dez por 
cento) sobre o valor da parcela inadimplida, bem como poderá ser aplicada ao fornecedor 
credenciado a penalidade prevista no art. 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, pelo pra-
zo não superior a 2 (dois) anos; 
 
IV – pela não entrega dos produtos solicitados, sem justa causa, será aplicada multa 
indenizatória na razão de 20% (vinte por cento) da parcela inadimplida, bem como poderá 
ser aplicada ao fornecedor credenciado a penalidade prevista no art. 87, inciso III, da Lei 
Federal nº 8.666/93, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos; 
 
V – quando da reincidência em irregularidades notificadas pelo Município, sem a pron-
ta adequação, será aplicada a multa correspondente à infração cometida conforme previsto 
nos incisos II a IV, acrescido de 50% (cinquenta por cento) do valor da multa, podendo, ain-
da, ser cancelada a nota de empenho, rescindido o contrato, bem como poderá ser aplicada 
ao fornecedor credenciado a penalidade prevista no art. 87, inciso III, da Lei Federal nº 
8.666/93, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos; 
 
VI – poderá ser aplicada a sanção de advertência, anterior a qualquer uma das sanções 
previstas nos incisos anteriores. 
 
8.2. Além das demais sanções previstas, o fornecedor terá seu contrato rescindido quando: 
 

a) descumprir as condições do contrato; e 
 

b) tiver presentes razões de interesse público. 
 

8.3. Será facultado ao fornecedor credenciado prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apre-
sentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste item. 
 
8.4. As multas e seu pagamento, não eximirão a licitante de ser acionada judicialmente, pela 
responsabilidade civil derivada de perdas e danos, decorrentes das infrações cometidas. 
 
9 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

As despesas decorrentes desta Chamada Pública correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 
 

Órgão: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 
Unidade Orçamentária: 01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
DESPORTO 
Projeto/Atividade: 2.041 – MERENDA ESCOLAR 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.07.00.00.00 – Gêneros de Alimentação (1393) 
Recurso: 1200 – Merenda Escolar 

 
Projeto/Atividade: 2.041 – MERENDA ESCOLAR 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.07.00.00.00 – Gêneros de Alimentação (1394) 
Recurso: 1210 – PNAC Creche 
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Unidade Orçamentária: 02 – GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCAÇÃO 
Projeto/Atividade: 2.047 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.07.00.00.00 – Gêneros de Alimentação (1400) 
Recurso: 20 – MDE 

 
10 – IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS 
 
10.1. Eventuais pedidos de impugnações ao presente Edital de Chamada Pública deverão 
ser dirigidos ao Departamento de Compras e Licitações e protocolizados durante o horário 
de expediente da Administração, até o dia 28 de julho de 2021. 
 
10.2. Da decisão relativa aos selecionados caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
que deverá ser dirigido ao Prefeito Municipal e protocolizado durante o horário de expedien-
te da Administração. 
 
10.3. É admitido o envio de impugnações do edital ou de recursos por e-mail, desde que 
estes sejam apresentados, dentro dos prazos previstos na Lei e nos itens 10.1 e 10.2, e ser 
protocolados no Setor de Protocolo.  
 
10.4. Nas impugnações e/ou recursos serão avaliados o cabimento e a adequação, sendo 
que o mérito será julgado somente se preenchidos os requisitos intrínsecos de admissibili-
dade, quais sejam, interesse recursal, legitimidade e o pedido juridicamente possível, bem 
como os requisitos extrínsecos: a regularidade formal (assinatura, juntada de procuração) e 
a tempestividade (tempo hábil para a interposição do recurso), entre outros. 

 
10.4.1. O protocolo deverá ser efetuado na Prefeitura Municipal de Antônio Prado, Rua 
Francisco Marcantônio, nº 57, Antônio Prado/RS, no horário das 8h às 11h45min e das 
13h15min às 17h30min, de segunda a sexta em dias úteis, sob pena de não admissibili-
dade. 
 
10.4.2. As impugnações e/ou recursos deverão ser entregues à Comissão de Licitações, 
em duas vias, sendo dado recibo em uma delas.  
 
10.4.3. As impugnações e/ou recursos serão dirigidas ao Assessor Jurídico, por 
intermédio da Comissão de Licitações, que as receberá e encaminhará devidamente 
instruído.  

 
10.5. O trâmite do procedimento estará disponível no endereço eletrônico 
https://www.antonioprado.rs.gov.br/portal.php?pagina=licitacoes_editais, juntamente com 
cópia digital, em formato PDF, dos documentos gerados no decorrer do certame, sendo de 
responsabilidade exclusiva da interessada a obtenção ou consulta desses documentos. 
 
11 – FORMALIZAÇÃO 
 
11.1. A Chamada Pública será formalizada mediante termo próprio, conforme Anexo IX, 
contendo as cláusulas e condições previstas neste edital, bem como aquelas previstas no 
art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993, que lhe forem pertinentes. 
 
12 – INFORMAÇÕES 
 

http://www.antonioprado.com.br/
https://www.antonioprado.rs.gov.br/portal.php?pagina=licitacoes_editais
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12.1. Informações serão prestadas aos interessados no horário da 8h às 11h45min e das 
13h15min às 17h30min, na Prefeitura Municipal de Antônio Prado/RS, na Secretaria Munici-
pal de Administração, na Rua Francisco Marcantônio, nº 57, bairro centro, ou pelo fone nº 
(54) 3293 5600, com Marilene ou Maiara. 
 
13 – ANEXOS 
 

Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:  
 

Anexo I  –  Quantitativo e Orçamento Estimado; 
Anexo II – Descrição dos Produtos; 
Anexo III  –  Modelo de Declaração de Produção Própria; 
Anexo IV  –  Modelo de Declaração de Limite Individual de Venda; 
Anexo V –  Modelo de Declaração de Enquadramento; 
Anexo VI – Modelo de Projeto de Venda para Fornecedor Individual; 
Anexo VII – Modelo de Projeto de Venda para Grupo Informal; 
Anexo VIII – Modelo de Projeto de Venda para Grupo Formal; 
Anexo IX – Minuta de Contrato. 
 

Antônio Prado/RS, 22 de julho de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

ROBERTO JOSÉ DALLE MOLLE 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
Visto – Assessoria Jurídica 
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CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021 
 

ANEXO I 
 
 
 
 
 

QUANTIDADES E ORÇAMENTO ESTIMADO 
 

Itens Alimento Unidade Quant. 
 Preço 

Unitário  
Valor Total  

1 ABACATE   KG  180           7,20     1.296,00  

2 ALFACE UN. 180           2,56        460,80  

3 ALHO  KG  10         29,63        296,30  

4 BANANA PRATA    KG  800           4,10     3.280,00  

5 BATATA DOCE    KG  300           3,36     1.008,00  

6 BATATA INGLESA BRANCA  KG  600           4,18     2.508,00  

7 BERGAMOTA   KG  450           3,08     1.386,00  

8 BETERRABA    KG  120           4,18        501,60  

9 BISCOITO CASEIRO INTEGRAL - 500G PCTE 350           9,93     3.475,50  

10 BISCOITO CASEIRO - 500G UN. 350           9,80     3.430,00  

11 BRÓCOLIS UN. 500           4,73     2.365,00  

12 CAQUI CHOCOLATE PRETO  KG  300           4,46     1.338,00  

13 CEBOLA  KG  400           5,02     2.008,00  

14 CENOURA  KG  370           3,88     1.435,60  

15 COUVE-FLOR UN. 200           5,60     1.120,00  

16 COUVE CHINESA UN. 35           4,80        168,00  

17 COUVE FOLHA  MÇ  60           2,27        136,20  

18 
CUCA SEM RECHEIO peso médio de 600 
a 700g 

UN. 330         13,29     4.385,70  

19 DOCE CREMOSO DE FIGO 700G UN. 23 11,25  258,75  

20 DOCE CREMOSO DE GOIABA 700G UN. 23         11,25  258,75 

21 DOCE CREMOSO DE UVA 700G UN. 24         11,25  270,00  

22 DOCE CREMOSO DE ABÓBORA 700G UN. 23 11,25  258,75 

23 
EXTRATO DE TOMATE ORGÂNICO 
590G 

 UN. 76         12,18        925,68  

24 FEIJÃO PRETO TIPO 1  KG  650         10,61     6.896,50  

25 LARANJA  KG  350           2,56        896,00  

26 LARANJA DE UMBIGO  KG  300           3,26        978,00  

27 MAÇÃ COMERCIAL GALA   KG  480           5,89     2.827,20  

28 MACARRÃO CASEIRO   KG  200         11,65     2.330,00  

29 MAMÃO   KG  100           6,13        613,00  

30 MANGA   KG  100           6,29        629,00  

31 MORANGA   KG  100           2,23        223,00  

32 MOLHO DE TOMATE ORGÂNICO 550G  UN. 46         16,80        772,80  

33 NABO   KG 25           4,96        124,00  

34 OVOS INSPECIONADOS DZ 450           6,53     2.938,50  

http://www.antonioprado.com.br/
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35 
PÃO DE CACHORRO QUENTE - UNI-
DADE DE APROXIMADAMENTE 50G 

UN. 3.600 0,92  3.312,00  

36 PÃO CASEIRO 550G UN. 620           6,92     4.290,40  

37 PIMENTÃO  KG 50           6,22        311,00  

38 RABANETE   KG  50           5,83        291,50  

39 REPOLHO  KG  110           2,38        261,80  

40 REPOLHO ROXO   KG  110           3,72        409,20  

41 SUCO DE UVA INTEGRAL   L  237         10,70     2.535,90  

42 TEMPERO VERDE   MOLHO 80           2,40        192,00  

43 TOMATE  KG  380           7,02     2.667,60  
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CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021 
 

ANEXO II 
 
 
 
 
 

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS 
 
 

ITEM ESPECIFICAÇÕES 

1  

ABACATE – de 1ª qualidade, tamanho médio, com casca sã, sem sinais de rupturas 
ou machucados, grau de amadurecimento ideal para consumo. Transportados de for-
ma adequada. 
Apresentação: kg 
 

2  

ALFACE – lisa ou crespa, de 1ª qualidade, fresca, firme, com coloração e tamanho 
uniforme, livre de resíduos e fertilizantes. As folhas deverão ser limpas, sem marcas de 
picadas de insetos, entregues em recipientes arejados. 
Apresentação: unidade (maço) 
 

3  

ALHO – de 1ª qualidade, bulbo inteiro, firme e intacto, sem lesões de origem física ou 
mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas. 
Apresentação: kg 
 

4  

BANANA PRATA – de 1ª qualidade, preferencialmente orgânica e/ou agroecológica, 
em pencas, com casca sã e sem ruptura. Com cor, cheiro e sabor característicos. Com 
tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, bem desenvolvida, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, ausência de sujidades, 
parasitas, amassões e sinais de apodrecimento. Em unidades de peso médio entre 70 
e 100 g. 
Apresentação: kg 
 

5  

BATATA DOCE – de 1ª qualidade, lavada, sem lesões de origem física ou mecânica, 
não apresentarem rachaduras, ou cortes na casca, livre de enfermidades, isenta de 
partes pútridas. Com tamanho uniforme. 
Apresentação: kg 
 

6  

BATATA INGLESA BRANCA – de 1ª qualidade, tamanho de médio a grande, consis-
tência firme, sem indício de germinação, isenta de sujidade, apresentando grau de ma-
turação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequada para o consumo. Ausência de sujidades, parasitos e larvas. 
Apresentação: kg 
 

7  
BERGAMOTA – de 1ª qualidade, fresca e firme, livres de sujidades. 
Apresentação: kg 

http://www.antonioprado.com.br/
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8  

BETERRABA – de 1ª qualidade; fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físi-
cas ou mecânicas oriundas do manuseio e transporte inadequados; tamanho uniforme; 
cheiro e sabor característicos; isenta de enfermidades, material terroso e umidade ex-
terna anormal. 
Apresentação: kg 
 

9  

BISCOITO CASEIRO INTEGRAL – contendo no mínimo: farinha de trigo integral como 
o farináceo mais abundante na receita, dispostos em embalagem plástica transparente, 
com rotulagem mínima conforme legislação vigente. O produto deve estar isento de 
sujidades. 
Apresentação: embalagem com 500g 
 

10  

BISCOITO CASEIRO – contendo no mínimo: farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, dispostos em embalagem plástica transparente, com rotulagem mínima 
conforme legislação vigente. O produto deve estar isento de sujidades. 
Apresentação: embalagem com 500g 
 

11  

BRÓCOLIS – de 1ª qualidade, cabeças grandes, firmes, frescas e de cor verde escura. 
Deverá ser entregue em embalagens que permita sua distribuição sem alteração do 
produto. Os produtos deverão ser entregues em recipientes limpos e livres de sujida-
des. 
Apresentação: unidade (molho)  
 

12  

CAQUI CHOCOLATE PRETO – de 1ª qualidade, maduro, fruto no grau máximo de 
evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defei-
tos, firmes, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriun-
dos do manuseio e transporte. 
Apresentação: kg 
 

13  

CEBOLA – de 1ª qualidade, maduro, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma 
e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 
Apresentação: kg 
 

14  

CENOURA – de 1ª qualidade, maduro, no grau máximo de evolução no tamanho, aro-
ma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes, livre de sujida-
des, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e trans-
porte. 
Apresentação: kg 
 

15  

COUVE-FLOR – de 1ª qualidade, cabeças grandes, firmes, frescas e de cor caracterís-
tica da espécie. Deverá ser entregue em embalagens que permita sua distribuição sem 
alteração do produto. Os produtos deverão ser entregues em recipientes limpos e livres 
de sujidades. 
Apresentação: unidade (molho)  
 

16  
COUVE CHINESA – de 1ª qualidade; fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo 
ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa 
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anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 
Apresentação: unidade (maço) 
 

17  

COUVE FOLHA – de 1ª qualidade, da variedade manteiga, fresca, tamanho e colora-
ção uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso 
e unidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e lar-
vas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 
Apresentação: unidade (maço) 
 

18  

CUCA SEM RECHEIO – cuca com farofa de açúcar. A cuca deve ser fabricada com 
matérias primas de primeira qualidade, isento de matéria terrosa, sujidades, parasitas, 
áreas queimadas e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. 
Embaladas individualmente com identificação de peso, data de fabricação e prazo de 
validade e informação nutricional. A cuca deverá ser entregue no máximo um dia após 
a data de fabricação. Deve obedecer ao regulamento técnico da ANVISA. 
Apresentação: unidade com peso médio de, no mínimo, 600 a 700g 
 

19  

DOCE CREMOSO DE FIGO – de 1ª qualidade, embalagem adequada, resistente, ató-
xica, deve constar data de fabricação e de validade de no mínimo 6 meses. 
Apresentação: embalagem com, no mínimo, 700g 
 

20  

DOCE CREMOSO DE GOIABA – de 1ª qualidade, embalagem adequada, resistente, 
atóxica, deve constar data de fabricação e de validade de no mínimo 6 meses. 
Apresentação: embalagem com, no mínimo, 700g  
 

21  

DOCE CREMOSO DE UVA – de 1ª qualidade, embalagem adequada, resistente, ató-
xica, deve constar data de fabricação e de validade de no mínimo 6 meses. 
Apresentação: embalagem com, no mínimo, 700g 
 

22  

DOCE CREMOSO DE ABÓBORA – de 1ª qualidade, embalagem adequada, resisten-
te, atóxica, deve constar data de fabricação e de validade de no mínimo 6 meses. 
Apresentação: embalagem com, no mínimo, 700g  
 

23  

EXTRATO DE TOMATE ORGÂNICO – de 1ª qualidade, preferencialmente orgânica 
e/ou agroecológica, embalagem adequada, resistente, atóxica, deve constar data de 
fabricação e de validade de no mínimo 6 meses. 
Apresentação: embalagem com, no mínimo, 590g 
 

24  

FEIJÃO PRETO TIPO 1 – de 1ª qualidade, novo e limpo; deverá ser entregue limpo e 
livre de sujidades. 
Apresentação: kg 
 

25  

LARANJA – de 1ª qualidade, maduro, fruto no grau máximo de evolução no tamanho, 
aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes, livre de suji-
dades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. 
Apresentação: kg 
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26  

LARANJA DE UMBIGO – de 1ª qualidade, maduro, fruto no grau máximo de evolução 
no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes, 
livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do ma-
nuseio e transporte. 
Apresentação: kg 
 

27  

MAÇÃ COMERCIAL GALA – de 1ª qualidade, maduro, fruto no grau máximo de evo-
lução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, 
firmes, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte. 
Apresentação: kg 
 

28  

MACARRÃO CASEIRO – de 1ª qualidade, contendo: ovos, água, farinha de trigo enri-
quecida com ferro e ácido fólico, óleo. Fabricado a partir de matérias primas sãs e lim-
pas, isentas de matérias terrosas. Embalagem de 1 kg congelado ou resfriado, man-
tendo a qualidade, dispostos em embalagem plástica transparente, com rotulagem mí-
nima conforme legislação vigente. 
Apresentação: embalagem com, no mínimo, 1kg 
 

29  

MAMÃO – de 1ª qualidade, maduro, fruto no grau máximo de evolução no tamanho, 
aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes, livre de suji-
dades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. 
Apresentação: kg 
 

30  

MANGA – de 1ª qualidade, maduro, fruto no grau máximo de evolução no tamanho, 
aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes, livre de suji-
dades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. 
Apresentação: kg 
 

31  

MORANGA – de 1ª qualidade, maduro, no grau máximo de evolução no tamanho, 
aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes, livre de suji-
dades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. 
Apresentação: kg 
 

32  

MOLHO DE TOMATE ORGÂNICO – de 1ª qualidade, preferencialmente orgânica e/ou 
agroecológica, embalagem adequada, resistente, atóxica, deve constar data de fabri-
cação e de validade de no mínimo 6 meses. 
Apresentação: embalagem com, no mínimo, 550g 
 

33  

NABO – e 1ª qualidade, maduro, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e 
sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 
Apresentação: kg 
 

34  
OVOS INSPECIONADOS – de 1ª qualidade, tamanho e coloração (vermelha ou bran-
ca) uniforme, frescos, casca firme, homogênea, lisa, limpa, não trincada, embalagem 
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de dúzias ou cartelas de 2,5 dúzias dispostas em caixas de papelão. 
Apresentação: dúzia (12 unidades) 
 

35  

PÃO DE CACHORRO QUENTE – pão doce (tipo cachorro-quente) de superfície ma-
cia, sovado, miolo resistente, não quebradiço, produzido a base de 50% de farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Peso médio de 50gr, acondicionados em em-
balagem plástica transparente resistente. 
Apresentação: unidade com aproximadamente 50g 
 

36  

PÃO CASEIRO – de superfície macia, miolo resistente, não quebradiço, produzido a 
base de 50% de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Peso médio de 
550gr, acondicionados em embalagem plástica transparente resistente. 
Apresentação: unidade com, no mínimo, 550g 
 

37  

PIMENTÃO – de 1ª qualidade, maduro, no grau máximo de evolução no tamanho, 
aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes, livre de suji-
dades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. 
Apresentação: kg 
 

38  

RABANETE – de 1ª qualidade, maduro, no grau máximo de evolução no tamanho, 
aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes, livre de suji-
dades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. 
Apresentação: kg 
 

39  

REPOLHO – de 1ª qualidade, maduro, no grau máximo de evolução no tamanho, aro-
ma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes, livre de sujida-
des, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e trans-
porte. 
Apresentação: kg 
 

40  

REPOLHO ROXO – de 1ª qualidade, maduro, no grau máximo de evolução no tama-
nho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes, livre de 
sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. 
Apresentação: kg 
 

41  

SUCO DE UVA INTEGRAL – oriundo da extração do suco da fruta, sem adição de 
água, sem adição de açúcar, sem conservantes, acondicionado em embalagens de 
vidro com rotulagem mínima conforme legislação vigente. 
Apresentação: embalagem com 1 litro 
 

42  

TEMPERO VERDE – de 1ª qualidade, deverá ser entregue em maços contendo ceboli-
nha e salsinha, fresco em embalagens que permita sua distribuição sem alteração do 
produto. 
Apresentação: unidade (molho) 
 

43  TOMATE – de 1ª qualidade, maduro, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma 

http://www.antonioprado.com.br/


 

 

   

 

 

Município de Antônio Prado 
Rio Grande do Sul – Brasil 

 

18 
Rua Francisco Marcantônio, 57 – CEP 95.250-000 – Fone/Fax: 54-3293-5600 www.antonioprado.com.br 

 A cidade mais italiana do Brasil! 

 

e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 
Apresentação: kg 
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CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021 
 

ANEXO III 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA 
 
 
 
 
 

(Nome da licitante) ______________________________________, através de seu Respon-
sável Legal, declara, sob as penas da lei, que os gêneros alimentícios a serem entregues, 
são produzidos pelos agricultores familiares relacionados no Projeto de Venda apresentado. 
 
 
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 
 
 

_____________________________ 
(data) 

 
 

 
 
 

_______________________________________________ 
(representante legal) 
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CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021 
 

ANEXO IV 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA 
 
 
 
 
 

(Nome da licitante) ______________________________________, através de seu Respon-
sável Legal, declara, sob as penas da lei, que se responsabiliza pelo controle do atendimen-
to do limite individual de venda dos cooperados/associados, deste grupo formal. 
 
 
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 
 

 
 

_____________________________ 
(data) 

 
 

 
 
 

_______________________________________________ 
(representante legal) 
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CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021 
 

ANEXO V 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 
 
 
 
 
 

(Nome da licitante) ______________________________________, através de seu Respon-
sável Legal, declara, sob as penas da lei, que enquadra-se na seguinte situação:  

 
(    ) pertenço ao Município de Antônio Prado;  
(    ) pertenço à região serrana do Estado do Rio Grande do Sul;  

(    ) pertenço ao território rural do Estado do Rio Grande do Sul;  
(    ) pertenço ao território urbano do Estado do Rio Grande do Sul;  
(    ) pertenço a outras regiões do país;  
(   ) pertenço aos assentamentos de reforma agrária, e/ou às comunidades tradicionais indí-
genas e/ou às comunidades quilombolas;  
(   ) sou fornecedor de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, 
segundo a Lei Federal nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003. 
 
 
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 
 
 

_____________________________ 
(data) 

 
 
 
 

 
_______________________________________________ 

(representante lega
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CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021 
 

ANEXO VI 
 
 

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

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021 

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 
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II – RELAÇÃO DOS PRODUTOS 

Produto Unidade Quantidade Preço de Aquisição*  
Unitário Total 

1       
3       

4       

5       

6       

7       

8       

Obs.: * Preço disponível no Anexo I da Chamada Pública nº 002/2021. 

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 
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CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021 
 

ANEXO VII 
 
 

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

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021 

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 

1       

2       

3       

4       

5       

6       
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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 

IV – 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 

Obs.: * Preço disponível no Anexo I da Chamada Pública nº 002/2021.  Total do projeto  

V – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO 

 
1. Produto 

 
2. Unidade 

 
3. Quantidade 

 
4. Preço/Unidade 

 

5. Valor Total por 

Produto 

 

1       

2       

3       

4       

5       

6     Total do projeto:  

7       

8       
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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: 

  

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

Assinatura 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    
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CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021 
 

ANEXO VIII 
 

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

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021 

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 
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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* 

 
 

4.1. Unitário 4.2. Total 

1       

2       

3       

4       

5       

Obs.: * Preço disponível no Anexo I da Chamada Pública nº 002/2021. 

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: 
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PROCESSO Nº 1176/2021 
 
 

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021 
 
 

ANEXO IX 
 

 
Minuta: CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS Nº ___/2021 

 
 

EMENTA: Contrato Administrativo que celebram entre si o 
MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PRADO e o(a) 
_______________________ para fornecimento de gêneros 
alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Famili-
ar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimen-
tação Escolar – PNAE. 

 
 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PRADO/RS, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ sob nº 87.842.233/0001-10, com sede na Rua Francisco 
Marcantônio, nº 57, Centro, Município de Antônio Prado/RS, representando neste ato por 
seu Prefeito Municipal, Sr. ROBERTO JOSÉ DALLE MOLLE, brasileiro, casado, adminis-
trador de empresa e empresário, RG nº 5002130697, CPF nº 208.049.970-04, residente e 
domiciliado na Rua Luiz Zamboni, nº 71, Bairro Fátima, nesta cidade, CEP nº 95.250-000.  

 
CONTRATADA: _____________________________________________, com sede na 

cidade de _____________/__, na Rua __________________________, nº ______, CNPJ nº 
__________________________, representada neste ato por seu (qualificação) 
__________________________, CPF nº _______________________, com endereço na 
Rua _____________________, nº __________, na cidade de __________________/___. 
 

Celebram o presente contrato com base na Chamada Pública nº 002/2021, Processo nº 
1176/2021 e conforme as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

O presente contrato tem por objeto o fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE, tudo conforme este contrato, seus anexos e projeto de venda 
da CONTRATADA, que é parte deste instrumento, independente de transcrição, conforme 
segue: 

 

Itens Alimento Unidade Quant. 
 Preço 

Unitário  
Valor Total  
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Parágrafo primeiro. Não serão aceitos, no momento da entrega, produtos de fornecedo-
res diferentes daquelas constantes no projeto de venda da CONTRATADA.  
 
Parágrafo segundo. É vedado o consórcio, a subcontratação ou transferência total ou 
parcial do objeto deste contrato, exceto a realização das entregas (transporte), contudo a 
CONTRATADA será sempre responsável pela qualidade do serviço. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ENTREGA 
 

A CONTRATADA fornecerá os produtos descritos na Cláusula Primeira, sendo que a 
primeira entrega somente ocorrerá após a assinatura do contrato. 

 
Parágrafo primeiro. As entregas seguirão um cronograma a ser definido conforme a ne-
cessidade de cada escola, e serão encaminhados à CONTRATADA com, ao menos, uma 
semana de antecedência, sendo realizada uma previsão de entrega para um período 
mensal. As entregas deverão ser realizadas semanalmente. 

 
Parágrafo segundo. As entregas deverão ser realizadas na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, Rua Francisco Marcantônio, nº 57, de segunda a sexta-feira, no ho-
rário das 8h às 11h45min e das 13h15min às 17h30min, de acordo com a solicitação da 
Secretaria que será feita através de envio da Autorização de Fornecimento. 

 
a) No caso da ocorrência de produtos com prazo e validade próxima a expirar e sem 
previsão de utilização pelas escolas, o CONTRATANTE reserva-se o direito de solici-
tar troca ao fornecedor com 1 (um) mês de antecedência. 

 
Parágrafo terceiro. Além da entrega no local designado pelo CONTRATANTE, conforme 
parágrafo primeiro, deverá a CONTRATADA, também, descarregar e armazenar os pro-
dutos no local indicado por servidor, comprometendo-se, ainda, integralmente, com even-
tuais danos causados a estes. 
 
Parágrafo quarto. Os entregadores deverão aguardar a realização da conferência no ato 
da entrega junto a responsável da escola. Produtos com peso inferior ao cotado ou fora 
das especificações descritas neste contrato deverão ser substituídos. 
 
Parágrafo quinto.  O CONTRATANTE não se responsabiliza por despesas relativas ao 
fornecimento, por parte da CONTRATADA, de quantidades dos produtos acima das pre-
vistas nos Cronogramas de Entregas. Além disso, o CONTRATANTE reserva-se o direito 
de realizar alterações nos Cronogramas de Entregas ou nas quantidades destinadas por 
local, conforme a demanda, desde que o total não ultrapasse a quantidade licitada dos 
produtos. 

 
Parágrafo sexto. O prazo de validade dos produtos deverá ser conforme especificado na 
descrição de cada item constante na Clausula Primeira, contado a partir da data de en-
trega. Na embalagem deverá estar especificado a data de fabricação e o prazo de valida-
de, quando pertinente. 

 
Parágrafo sétimo. Todo e qualquer fornecimento de produtos fora do estabelecido neste 
contrato será, imediatamente, notificado à CONTRATADA e poderá ser encaminhado pa-
ra análise físico-química e/ou microbiológica laboratorial a critério do Setor de Nutrição do 
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CONTRATANTE, conforme necessário. Nesses casos, a CONTRATADA ficará obrigada 
a substituir os produtos em desacordo, o que fará prontamente, ficando entendido que 
correrão por sua conta e risco tais substituições, assim como, as despesas com a análise 
laboratorial, sendo aplicadas, também, as sanções previstas na Cláusula Décima Primei-
ra, deste contrato. 
 
Parágrafo oitavo. Quanto a problemas de qualidade dos produtos ou condições das em-
balagens, a CONTRATADA, notificada pelo CONTRATANTE, será responsável pela tro-
ca do produto que apresentar problemas, mesmo que já tenha sido distribuído às escolas 
da rede. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO 
 

O acompanhamento, fiscalização e recebimento dos produtos, objeto deste contrato, será 
efetuado por servidor nomeado pela Portaria, que fará o recebimento nos termos do artigo 
73, II, “a” e "b", da Lei Federal nº 8.666/93, da seguinte forma: 

 
a) provisoriamente, no ato de cada entrega dos produtos, para efeito de posterior verifi-
cação da conformidade com o solicitado neste contrato; 
 
b) definitivamente, com a emissão do respectivo Termo de Recebimento, após a verifica-
ção da qualidade, as características e as quantidades dos produtos e consequente acei-
tação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias consecutivos contados após o recebimento 
provisório. 
 
Parágrafo primeiro. Quando da verificação, se os produtos não atenderem às especifi-
cações solicitadas, serão aplicadas as sanções previstas neste contrato. 
 
Parágrafo segundo. O recebimento definitivo dos produtos não exime a CONTRATADA 
das responsabilidades pela perfeição, qualidade, quantidade, segurança e compatibilida-
de com o fim a que se destina e demais peculiaridades do objeto. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO 

 
O CONTRATANTE pagará o preço por unidade do produto, conforme o projeto de venda 

da CONTRATADA, livre de transporte e outros encargos, de acordo com o estipulado na 
Clausula Primeira. 
 

Parágrafo primeiro. O valor global deste contrato é de R$ ____________ 
(___________________________________________________). 
 
Parágrafo segundo. O limite individual de venda de cada Agricultor Familiar ou Empre-
endedor Familiar Rural para a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de 
20.000,00 (vinte mil reais), por DAP/ano, conforme descrito no projeto de venda da CON-
TRATADA. 
 
Parágrafo terceiro. Os preços contratados serão considerados completos e suficientes 
para o fornecimento de produtos, objeto deste contrato, sendo desconsiderada qualquer 
reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte da 
CONTRATADA. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 

O pagamento realizar-se-á, exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito na conta 
corrente de titularidade da CONTRATADA, conforme a entrega dos produtos, mediante a 
apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado, no prazo de até 
15 (quinze) dias da entrega dos gêneros alimentícios. 
 

Parágrafo primeiro. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos moneta-
riamente pelo IGP-M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e o CONTRA-
TANTE compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata die. 
 
Parágrafo segundo. É vedada a antecipação de pagamento 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE DE PREÇO 
 

À presente contratação não incidirão reajustes, nos termos da Lei Federal nº 9.069/1995 
e Lei Federal nº 10.192/2001. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
O presente contrato entrará em vigor na data de assinatura e vigerá até 31 de dezembro 

de 2021. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da seguinte dotação orça-
mentária: 

 
Órgão: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 
Unidade Orçamentária: 01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
DESPORTO 
Projeto/Atividade: 2.041 – MERENDA ESCOLAR 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.07.00.00.00 – Gêneros de Alimentação (1393) 
Recurso: 1200 – Merenda Escolar 

 
Projeto/Atividade: 2.041 – MERENDA ESCOLAR 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.07.00.00.00 – Gêneros de Alimentação (1394) 
Recurso: 1210 – PNAC Creche 
 
Unidade Orçamentária: 02 – GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCAÇÃO 
Projeto/Atividade: 2.047 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.07.00.00.00 – Gêneros de Alimentação (1400) 
Recurso: 20 – MDE 
 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

Compete ao CONTRATANTE: 
 
I – fiscalizar, orientar, impugnar, dirimir dúvidas emergentes da execução do objeto contra-
tado; 
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II – receber o objeto contratado, lavrar termo de recebimento provisório. Se o objeto contra-
tado não estiver de acordo com as especificações, rejeitá-lo no todo ou em parte; 
 
III – efetuar os pagamentos nos prazos estabelecidos na Cláusula Quinta do presente con-
trato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

A CONTRATADA obriga-se a: 
 

I – proceder à entrega dos produtos nos prazos e locais fixados neste contrato; 
 
II – arcar com os encargos previdenciários, fiscais (ICMS e outros), comerciais, trabalhistas, 
tributários, material, embalagens, fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte, responsabili-
dade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre os materiais, objeto 
deste contrato; 
 

a) entende-se por encargos os tributos (impostos, taxas), contribuições fiscais e parafis-
cais, os instituídos por leis sociais, emolumentos, fornecimento de mão de obra especiali-
zada, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte dos produtos, de 
pessoal, estadia, hospedagem, alimentação e qualquer despesa, acessória e/ou neces-
sária, não especificada neste contrato. 
 

III – indenizar terceiros e ao CONTRATANTE os possíveis prejuízos ou danos, decorrentes 
de dolo ou culpa, durante a execução do contrato, em conformidade com o artigo 70 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações; 
 
IV – arcar com todas as despesas necessárias à execução do objeto contratado; 
 
V – cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
VI – substituir o produto avariado no prazo estabelecido neste contrato, mediante toda e 
qualquer impugnação feita pelo CONTRATANTE, ou não sendo possível, indenizar o valor 
correspondente acrescido de perdas e danos; 
 
VII – prestar informações sobre a conservação e uso dos produtos; 
 
VIII – manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, durante 
toda a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
IX – responder pela qualidade, quantidades, segurança e demais características dos produ-
tos, bem como a observação às normas técnicas; 
 
X – informar a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, durante a vigência do contrato, 
qualquer mudança de endereço, telefone, e-mail ou outros. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E MULTAS 
 

À CONTRATADA serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, nas se-
guintes situações, dentre outras: 

http://www.antonioprado.com.br/


 

 

   

 

 

Município de Antônio Prado 
Rio Grande do Sul – Brasil 

 

34 
Rua Francisco Marcantônio, 57 – CEP 95.250-000 – Fone/Fax: 54-3293-5600 www.antonioprado.com.br 

 A cidade mais italiana do Brasil! 

 

I – pela recusa injustificada de assinatura do contrato, será aplicada multa indenizatória na 
razão de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor global do contrato, bem como pode-
rá ser aplicada à CONTRATADA a penalidade prevista no art. 87, inciso III, da Lei Federal nº 
8.666/93, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos; 
 
II – pelo atraso injustificado na entrega dos produtos, nos prazos previstos neste contrato, 
será aplicada multa moratória na razão de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao dia, 
sobre o valor da parcela inadimplida, até 30 (trinta) dias de atraso. Contudo, após o atraso, 
poderá, justificadamente, ser cancelada a nota de empenho, cancelado o contrato, bem co-
mo poderá ser aplicada à CONTRATADA a penalidade prevista no art. 87, inciso III, da Lei 
Federal nº 8.666/93, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos; 
 
III – pela entrega dos produtos em desacordo com o solicitado, após o prazo estipulado pelo 
CONTRATANTE para adequação, será aplicada multa indenizatória na razão de 10% (dez 
por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, bem como poderá ser aplicada à CONTRA-
TADA a penalidade prevista no art. 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, pelo prazo não 
superior a 2 (dois) anos; 
 
IV – pela não entrega dos produtos solicitados, sem justa causa, será aplicada multa indeni-
zatória na razão de 20% (vinte por cento) da parcela inadimplida, bem como poderá ser apli-
cada à CONTRATADA a penalidade prevista no art. 87, inciso III, da Lei Federal nº 
8.666/93, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos; 
 
V – quando da reincidência em irregularidades notificadas pelo CONTRATANTE, sem a 
pronta adequação, será aplicada a multa correspondente à infração cometida conforme pre-
visto nos incisos II a IV, acrescido de 50% (cinquenta por cento) do valor da multa, podendo, 
ainda, ser cancelada a nota de empenho, rescindido o contrato, bem como poderá ser apli-
cada à CONTRATADA a penalidade prevista no art. 87, inciso III, da Lei Federal nº 
8.666/93, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos; 
 
VI – poderá ser aplicada a sanção de advertência, anterior a qualquer uma das sanções 
previstas nos incisos anteriores. 
 

Parágrafo primeiro. Além das demais sanções previstas, a CONTRATADA terá seu con-
trato rescindido quando: 

 
a) descumprir as condições do contrato; e 
 
b) tiver presentes razões de interesse público. 
 

Parágrafo segundo. Será facultado à CONTRATADA prazo de 05 (cinco) dias úteis para a 
apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste 
item. 
 
Parágrafo terceiro. As multas e seu pagamento, não eximirão à CONTRATADA de ser 
acionada judicialmente, pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos, decorren-
tes das infrações cometidas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA APLICAÇÃO AS PENALIDADES E MULTAS 
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No caso de incidência de uma das situações previstas na Cláusula Décima Primeira, o 
CONTRATANTE, notificará a CONTRATADA, para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis conta-
dos do recebimento desta, justificar por escrito os motivos do inadimplemento. 
 

Parágrafo único. Será considerado justificado o inadimplemento, nos seguintes casos: 
a) acidentes que impliquem retardamento na entrega dos produtos ou na reposição 
dos mesmos, sem culpa da CONTRATADA; 
 
b) falta ou culpa do CONTRATANTE; 
 
c) caso fortuito ou força maior, conforme art. 393 do Código Civil Brasileiro. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS MOTIVOS DE RESCISÃO 
 

São motivos de rescisão do contrato, independente de procedimento judicial, aquele ins-
critos no artigo 78 da lei regente, acrescidos do seguinte: 
 
I – a reiteração de impugnação dos serviços evidenciando a incapacidade da CONTRATA-
DA no cumprimento satisfatório do contrato; 
 
II – em quaisquer das situações previstas na Cláusula Décima Primeira deste contrato; 
 
III – quando ocorrerem razões de interesse público justificado. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS DIREITOS DO CONTRATANTE 
 

A CONTRATADA, em caso de rescisão administrativa, reconhece todos os direitos do 
CONTRATANTE, consoante prevê o artigo 77 da lei vigente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA LEI REGRADORA 
 

A presente contratação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 11.947/09 
e Resolução/CD/FNDE nº 26/2013 as quais, juntamente com norma de direito público, resol-
verão os casos omissos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA – DO FORO 
 

As partes elegem o Foro da Comarca de Antônio Prado/RS, com renúncia expressa de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas porventura emergentes 
da presente contratação. 

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

vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas ao final subscritas, para que pro-
duza todos os jurídicos e legais efeitos. 
 

Antônio Prado/RS, ___ de _______________ de 2021. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO PRADO – RS 
ROBERTO JOSÉ DALLE MOLLE – Prefeito Municipal 

Contratante 
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Contratada 
 
 
 
 
 
 
 
Visto – Assessoria Jurídica 
 
 
 
 
 
 
 
Testemunhas: 
 
______________________________                      ________________________________ 
CPF:                               CPF: 
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