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Processo n. 021/2022 
Chamada Pública Nº 001 /2022 
 
O MUNICÍPIO DE PRAÍBA DO SUL, RJ, pessoa jurídica de direito público interno, através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, RJ, com sede na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, Centro, Paraíba do Sul, RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 29.138.385/0001-30, 
representado neste ato pela Prefeita Municipal, Sra. Dayse Deborah Alexandra Neves, no uso 
de suas prerrogativas legais, e considerando o disposto na Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 
2021, e nas Resoluções GGPAA n.º 50, de 2012; n.º 56, de 2013; n.º 64, de 2013 e n.º 73, de 
2015, através da Secretaria Municipal de Educação, vem realizar Chamada Pública para a 
aquisição de gêneros hortifruti para os alunos de Creche, Pré-Escolar, EJA, AEE e Ensino 
Fundamental das Unidades Escolares, em observância à legislação vigente, em especial, a 
Resolução n° 18, de 26 de Setembro de 2018, n° 06, de 08 de Maio de 2020, n° 20, de 02 de 
Dezembro de 2020 e n° 21, de 16 de Novembro de 2021, durante o período de 12 (doze) meses. 
Os interessados deverão apresentar a documentação para habilitação e Proposta de Venda até o 
dia 03/05/2022, às 10:00 horas, na Prefeitura – Secretaria Municipal de Compras e 
Licitações.A abertura dos envelopes ocorrerá no dia 03/05/2022, às 10:00, na sala de 
reuniões da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, 
localizada na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro, e-mail: licitacaopmps2@gmail.com, 
Paraíba do Sul, Rio de Janeiro. 
 

1. OBJETO 
 

O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros hortifruti para os alunos de 
Creche, Pré-Escolar, EJA, AEE e Ensino Fundamental das Unidades Escolares, em observância à 
legislação vigente, em especial, a Resolução n° 18, de 26 de Setembro de 2018, n° 06, de 08 de 
Maio de 2020, n° 20, de 02 de Dezembro de 2020 e n° 21, de 16 de Novembro de 2021, conforme 
especificações abaixo: 
 

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unit. Valor Total 

1 660 Kg 

Agrião Comum: folhas graúdas e integras, tamanho Médio, frescos, sadios, 
de boa qualidade e apresentação. Sem vestígios de pragas, insetos. Folhas de 
coloração verde-vivo, sem manchas amarelas ou marrons, maços de tamanho 

médio uniforme.  

R$ 8,67 R$ 5.722,20 

2 600 Kg Cheiro Verde: de primeira qualidade, em maços. R$ 22,56 R$ 13.536,00 

3 780 Kg 
Couve Manteiga: fresca, constituída de folhas verdes, sem traços de 

descoloração, molho de no mínimo 6 folhas. 
R$ 6,16 R$ 4.804,80 

4 1.565 Kg 

Couve Flor: fresca, graúda, de primeira qualidade,tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de 

enfermidades, material terroso, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físico 
e mecânicos oriundo do manuseio e tranporte. 

R$ 9,10 R$ 14.241,50 

5 712 Kg 
Espinafre: fresco, constituído de folhas verde escuro, sem traços de 

descoloração. 
R$ 39,12 R$ 27.853,44 

6 1.500 Kg 
Vagem: tipo extra AA, tamanho e coloração uniforme, livre de materiais 

terrosos e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundo 
de manuseio ou transporte. 

R$ 12,22 R$ 18.330,00 

7 5.125 Kg 
Aipim: firme, sem defeitos sérios, apresentando tamanho e conformação 

uniformes, devendo ser bem desenvolvida. 
R$ 4,98 R$ 25.522,50 

8 3.500 Kg 
Batata Baroa: de 1º qualidade, tamanho médio, uniforme, isento de danos 

físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. 
R$ 19,59 R$ 68.565,00 

9 4.250 Kg 
Batata Doce: rosada sem danos mecânicos oriundos do manuseio do 

transporte. 
R$ 5,77 R$ 24.522,50 
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10 33.000 Kg 
Batata Inglesa: lisa, média ou graúda, firme, sem defeitos sérios, 

apresentando tamanho e conformação uniformes. 
R$ 7,42 

R$ 
244.860,00 

11 5.600 Kg 
Inhame: uniforme, firme, sem rachaduras ou manchas, isento de umidade 

externa anormal. 
R$ 7,37 R$ 41.272,00 

12 4.230 Kg 
Abóbora Madura: livre de enfermidades e sem danos mecânicos oriundos do 

manuseio do transporte. 
R$ 5,88 R$ 24.872,40 

13 4.750 Kg 
Abobrinha Verde: com polpa firme e intacta, casca brilhante uniforme e 

limpa. 
R$ 4,98 R$ 23.655,00 

14 800 Kg 
Berinjela: tamanho médio e coloração uniforme, firme e intacta sem lesões 

físicas ou mecânicas (rachaduras, perfurações, cortes) sem sujidades, 
parasitas e larvas. 

R$ 5,51 R$ 4.408,00 

15 6.240 Kg 
Chuchu: verde, tamanho médio, com coloração uniforme, sem manchas ou 

rachaduras na casca, firme, sem perfurações e cortes. 
R$ 5,05 R$ 31.512,00 

16 1.000 Kg 
Pepino: liso, fresco, firme, tamanho e coloração uniforme, livre de materiais 
terrosos e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundo 

de manuseio ou transporte. 
R$ 4,80 R$ 4.800,00 

17 550 Kg 

Acelga: Fresca, de primeira, tamanho médio e coloração uniforme, devendo 
ser bem desenvolvida, firma e intacta, isenta material terroso e unidade 
externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e 

larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

R$ 8,15 R$ 4.482,50 

18 2.500 Kg 

Alface Verde: Fresca, tamanho médio e coloração verde e uniforme, devendo 
ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade 

externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e 
larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

R$ 2,30 R$ 5.750,00 

19 850 Kg 

Alface Roxa: Fresca, tamanho médio e coloração roxa e uniforme, devendo 
ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade 

externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e 
larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte . 

R$ 7,87 R$ 6.689,50 

20 1.100 Kg 

Brócolis: de 1ª qualidade, colheita recente, fresco, em estágio de 
amadurecimento adequado para consumo. Coloração totalmente verde. Sem 
sujeiras, parasitas, larvas e defeitos que possam alterar sua aparência. Isento 

de enfermidades e danos físicos oriundos do manuseio e transporte.  

R$ 5,95 R$ 6.545,00 

21 636 Kg 
Chicória: fresca, constituídas de folhas verdes, sem traços de descoloração, 

intactas, estar livre de folhas externas sujas de terra e de fertilizantes. 
R$ 5,90 R$ 3.752,40 

22 736 Kg 
Mostarda: de 1ª qualidade, fresca, com folhas de tamanho médio, folhas 

verdes, sem traços de descoloração. 
R$ 51,87 R$ 38.176,32 

23 1.545 Kg 

Alho Branco: graúdo nº 6, do tipo comum, fisiologicamente desenvolvido 
com bubos curados, sem chocamento, danos mecânicos ou causados por 

pragas, acondicionado em embalagem apropriada. O produto deverá 
apresentar data de validade de 45 dias a partir da data de entrega na Unidade. 

R$ 26,89 R$ 41.545,05 

24 3.170 Kg 
Cebola: secas, limpas, graúdas, sadias, boa qualidade e apresentação. Sem 

vestígios de pragas, insetos e roedores. Casca e polpa íntegras. Textura, cor, 
odor e sabor característicos. 

R$ 7,06 R$ 22.380,20 

25 35.000 Kg 

Banana Prata: de 1ª. qualidade, graúdas, em penca, frutos com 60 a 70% de 
maturação climatizada, com casca uniformes no grau máximo de evolução no 
tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com 

brilho. 

R$ 6,95 
R$ 

243.250,00 
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26 12.000 Kg 

Goiaba: do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe: Calibre 
7 (diâmetro de 70 a 80 mm); Categoria I, com características bem definidas, 
inteiras, limpas e devem estar dentro da classificação adequada. Deverá estar 
fresca, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, em condições 

adequadas, bem desenvolvida, com polpa íntegra e firme, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deverá apresentar grau de 

maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. 
não estarem golpeadas e danificadas por quaisquer lesões de origem física, 

mecânica ou biológica que afetam sua aparência, a polpa e o pedúnculo 
(quando houver) deverão se apresentar intactos e firmes. 

R$ 8,43 
R$ 

101.160,00 

27 31.000 Kg 
Laranja Pêra: fresca, grande, livre de resíduos de fertilizantes, parasitas e 
larvas. Tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida e 

madura, com polpa firme e intacta, sem perfurações ou cortes. 
R$ 5,15 

R$ 
159.650,00 

28 19.846 Kg 
Mamão Formosa: em grau médio de amadurecimento, tamanho médio, livre 

de parasitas e larvas, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio do transporte. 

R$ 8,18 
R$ 

162.340,28 

29 6.100 Kg 

Tangerina: Fresca, média, livre de resíduos fertilizantes, frutos de forma 
achatada com cinco a oito sementes, casca de cor alaranjada forte, espessura 
média e vesículas de óleo salientes. Com polpa de cor alaranjada e textura 

frouxa. 

R$ 6,60 R$ 40.260,00 

30 4.500 Kg Beterraba: uniforme, de casca lisa, fresca, firme, sem rachaduras ou manchas. R$ 5,50 R$ 24.750,00 

31 3.500 Kg 

Cenoura: de 1ª qualidade, média ou graúda, casca e polpa íntegras, sem broto 
na superfície; rugosidade característica, cor laranja, sem manchas de cores 
diferentes, sem perfurações, rachaduras ou quebras; sem sujidades, bolores 

ou vestígios de pragas. Sem sinais de deterioração de qualquer espécie. 

R$ 5,47 R$ 19.145,00 

32 6.000 Kg 

Tomate: salada, graúdo, grau médio de amadurecimento, bem formado, livre 
de defeitos, tamanho e coloração uniformes, sem lesões físicas ou mecânicas, 
sem perfurações ou cortes, com polpa firme e intacta, isento de resíduos de 

substâncias nocivas à saúde. 

R$ 10,81 R$ 64.860,00 

33 17.300 Kg 

Melancia Vermelha de 1a Qualidade: devem ser frescas, apresentarem grau 
de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. Não devem estar 

golpeadas ou danificadas por quaisquer lesões de origem física ou mecânica 
que afetem a sua aparência. A polpa deve se apresentar intacta e firme. 
Devem estar livres de resíduos de fertilizantes, substancias terrosas e 

sujidades. Devem estar isentos de umidade externa anormal. 

R$ 8,10 
R$ 

140.130,00 

34 6.000 Kg 

Morango: classe 15 (diâmetro de 15 a 35 mm). Categoria I. Deverá estar 
fresca, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, em condições 

adequadas, bem desenvolvida, com polpa íntegra e firme, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio de transporte e doenças. Deverá apresentar 
grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. 

Com ausência de sujidades, parasitos e larvas.  

R$ 28,96 
R$ 

173.760,00 

35 53.000 Kg 

Maçã Gala Nacional: média, apresentando cor e conformação uniformes, 
medindo aproximadamente do nº 165 a 189, devendo apresentar casca lisa, de 

cor acentuada e brilhante, sem partes verdes, bem desenvolvida e madura, 
com polpa firme e intacta. 

R$ 10,45 
R$ 

553.850,00 

36 7.000 Dz 
Ovos de Galinha: extra, tipo A, branco ou vermelho, fresco, casca livre de 

rachaduras e sujidades. 
R$ 10,60 R$ 74.200,00 

37 1.000 Kg 
Repolho: liso, fresco, apresentando tamanho e coloração uniformes, devendo 

ser bem desenvolvidos, firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos de 
acondicionamento e transporte. 

R$ 5,33 R$ 5.330,00 
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38 1.000 Kg 
Repolho Roxo: liso, fresco, apresentando tamanho e coloração uniformes, 

devendo ser bem desenvolvidos, firme, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos de acondicionamento e transporte. 

R$ 6,55 R$ 6.550,00 

VALOR TOTAL: R$ 2.477.033,59 
 

Em atendimento a Deliberação 245 TCERJ artigo 5º letra C item 4. 
As técnicas utilizadas para apuração de quantidades dos produtos basearam – se nas seguintes 
estimativas: 
1. Número de alunos da Rede Municipal de Ensino; 
2. Cardápio elaborado pela nutricionista que atende as necessidades nutricionais dos alunos 
e de acordo com a safra; 
3. Para estimativa de consumo foi respeitado a per capita. 
 

2. FONTE DE RECURSOS: 
 

Órgão Unidade Classificação Programática Projeto Elemento de Despesas Fonte de Recursos 
02 14 12.361.0020 2.006 3.3.90.30 500 TM 
02 14 12.361.0020 2.006 3.3.90.30 552 PNAE 
02 14 12.361.0044 2.164 3.3.90.30 552 PNAE 
02 14 12.365.0021 2.005 3.3.90.30 500 TM 
02 14 12.365.0021 2.005 3.3.90.30 552 PNAE 
02 14 12.365.0021 2.005 3.3.90.30 573 ROYALTIES 
02 14 12.365.0021 2.098 3.3.90.30 500 TM 
02 14 12.365.0021 2.098 3.3.90.30 552 PNAE 
02 14 12.366.0044 2.164 3.3.90.30 501 TM 

 

3. PREÇOS: 
 

3.1. A definição dos preços observou o art. 5º da Resolução GGPAA n. º 50, de 2012, tendo sido 
realizada 03 (três) pesquisas, devidamente documentadas nos autos do processo. 
4. HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE VENDA: 
 

4.1 A organização de agricultores familiares deverá apresentar, em envelope, os documentos 
abaixo relacionados, sob pena de inabilitação:  
 

4.1.1. Para Grupos Informais de Agricultores Familiares: 
4.1.1.1. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa física (CPF); 
4.1.1.2. Extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos 
últimos 60 dias; 
4.1.1.3 Projeto de Venda de Gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou 
Empreendedor Familiar rural para Alimentação Escolar (Anexo II) assinado por 
todos os Agricultores Familiares participantes. 
4.1.1.4. Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são 
produzidos pelos agricultores familiares relacionados no projeto de venda. 

 

4.1.2 Para Grupos Formais de Agricultores Familiares e de Empreendedores 
Familiares Rurais, detentores de DAP Jurídica: 

4.1.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa jurídica (CNPJ); 
4.1.2.2 Extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos 
últimos 60 dias; 
4.1.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal; 
4.1.2.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 
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4.1.2.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, 
mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 
4.1.2.6 Prova de Regularidade para com FGTS; 
4.1.2.7 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de 
maio de 1943; 
4.1.2.8 cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada 
no órgão competente; 
4.1.2.9 Projeto de Venda de Gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para 
Alimentação Escolar (Anexo II), assinado pelo seu representante legal. 
4.1.2.10 Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são 
produzidos pelos associados/cooperados; e 
4.1.2.11 Declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle 
do atendimento do limite individual de venda de seus cooperados/associados; 

 

4.1.3. Para Fornecedores Individuais, detentores de DAP Física, não organizados em 
grupo: 

4.1.3.1. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
4.1.3.2. Extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 
60 dias; 
4.1.3.3. Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou 
Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura do 
agricultor participante (Anexo II); 
4.1.3.4. Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são 
oriundos de produção própria, relacionada no projeto de venda. 

 

4.2. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou cópia autenticada por 
Tabelião de Notas ou por servidor público municipal no exercício de suas funções. 
4.3. Os documentos não poderão apresentar emendas, rasuras ou ressalvas. 
4.4. Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos, constatada na abertura 
dos envelopes poderá ser concedido abertura de prazo para sua regularização de até 03 (três) 
dias, conforme análise da Comissão Julgadora. 
4.5 Os documentos deverão ser entregues à Prefeitura Municipal na abertura da sessão pública 
deste certame, em envelope colado e indevassável, sob pena de desqualificação, contendo em 
sua parte externa, as seguintes informações: 
 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL 
PROCESSO Nº. 021/2022 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 
“ENVELOPE N. º 01 - DOCUMENTAÇÃO” 

NOME/RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO 
 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL 
PROCESSO Nº. 021/2022 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 
 “ENVELOPE N. º 02 - PROJETO DE VENDA” 

NOME/RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO 
 

4.6. Os envelopes entregues em local ou período diferentes não serão objeto de análise, não 
sendo permitida a participação de interessados retardatários. 
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4.7. Cada grupo formal só poderá ofertar alimentos de acordo com a sua atual capacidade 
agrícola. 
 

5. CRITÉRIO DE PRIORIZAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
 

5.1. Será formalizado Contrato de Aquisição de Gêneros Alimentícios com todos os credenciados. 
 

5.1.1. O credenciado será convocado pela Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul para 
assinatura do Contrato de Aquisição de Gêneros Alimentícios. 
5.1.2 Caso o credenciado não atenda à convocação, será automaticamente 
descredenciado do presente Chamamento Público. 
 

5.2. Quando houver mais de um Contratado que forneça o mesmo produto, a Prefeitura Municipal 
avaliará os seguintes critérios para selecionar o fornecedor: 
 

5.2.1. 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. 
5.2.2. Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para 
seleção: 
 

I - o grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre os demais 
grupos. 
II - o grupo de projetos de fornecedores do território rural terá prioridade sobre o do 
estado e do País. 
III - o grupo de projetos do estado terá prioridade sobre o do País. 

 

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

 

I - os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e 
as comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre estes; 
II - os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou 
agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003; 
III - os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de Declaração de 
Aptidão ao PRONAF - DAP Jurídica) sobre os Grupos Informais (agricultores 
familiares, detentores de Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Física, 
organizados em grupos) e estes sobre os Fornecedores Individuais (detentores de 
DAP Física); 

 

5.2.4. Caso não se obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo de 
projetos de fornecedores locais, estas deverão ser complementadas com os projetos dos 
demais grupos, em acordo com os critérios de seleção e priorização citados nos itens 8.2.1 
e 8.2.3. 
5.2.5. No caso de empate entre grupos formais, terão prioridade organizações com maior 
porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu 
quadro de sócios, conforme DAP Jurídica. 

 

5.3. Em caso de persistir o empate, será realizado sorteio ou, em havendo consenso entre as 
partes, poderá optar-se pela divisão no fornecimento dos produtos a serem adquiridos entre as 
organizações finalistas. 
5.4. Os envelopes entregues em local ou período diferentes não serão objeto de análise, não 
sendo permitida a participação de interessados retardatários. 
5.5. Cada grupo formal só poderá ofertar alimentos de acordo com a sua atual capacidade 
agrícola. 
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5.6. Serão considerados habilitados para execução das ações do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar aqueles que atenderem aos requisitos estabelecidos no item 4 demonstrando 
que se encontram em situação de regularidade jurídica, econômica e fiscal, e detêm a necessária 
aptidão técnica para desempenho das ações, nos termos deste edital. 
 

6. DAS AMOSTRAS: 
 

6.1. Os proponentes deverão apresentar amostra junto ao Departamento de Educação da 
Prefeitura Municipal, no prazo fixado pela Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, sob pena de 
desclassificação. 
6.2. Caso o proponente não apresente amostra de algum ou de todos os produtos para os quais 
apresentou proposta, será desclassificado. 
6.3. Caberá à Comissão Permanente de Licitações, com auxílio do Conselho de Alimentação 
Escolar, verificar as amostras apresentadas e emitir parecer a respeito das mesmas, sendo que, 
para as amostras reprovadas por referida comissão, automaticamente o respectivo item do projeto 
de venda da proponente será desclassificado. 
6.4. Os produtos da Agricultura Familiar e dos Empreendedores Familiares Rurais a serem 
fornecidos para Alimentação Escolar serão hortaliças e frutas, priorizando, sempre que possível, 
os alimentos orgânicos e/ou agroecológicos. 
 

7. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS: 
 

7.1. Os gêneros deverão ser entregues nas vinte escolas e nove creches do perímetro urbano e 
rural; 
7.2. As entregas deverão ser efetuadas no dia da semana, horários e rotas definidos pelo Setor de 
Alimentação Escolar. Sendo a solicitação de entrega do produto efetuada pelo Setor via fax, 
correio ou e-mail; 
7.3. A contratada deverá entregar os alimentos em até 05 (cinco) dias após o recebimento da 
Ordem de Fornecimento, expedida pela Secretaria Municipal de Educação; 
7.4. A entrega dos alimentos será parcelada, toda SEMANA, diretamente nos estabelecimentos de 
ensino determinados na Relação, anexa, em dia e horário a ser definido pelo Setor de 
Alimentação. 
 

8. PAGAMENTO 
 

8.1. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, no prazo de até 30 (trinta) dias 
após a apresentação das respectivas notas fiscais, por parte do(s) fornecedor(es), devidamente 
atestada(s) pelo servidor responsável pelo recebimento dos objetos entregues. 
 

9. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 
 

9.1. Não serão acolhidas as impugnações e/ou recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 
subscritos por representante não habilitado legalmente ou identificado no processo para 
responder pelo interessado. 
9.2. Este edital só poderá ser impugnado em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o 
início do recebimento da documentação. 
9.3. Após a publicação do julgamento referente ao credenciamento, o interessado poderá interpor 
recurso no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. O recurso será comunicado aos demais 
licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
9.4. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
9.5. As razões de impugnação ao edital e de recurso deverão ser formalizadas por escrito e 
devem ser protocoladas junto à Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, impreterivelmente no 
horário de atendimento, das 08:00 às 17 horas. 
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10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 

10.1. A contratada ficará sujeita às seguintes condições: 
 

10.1.1. Entregar os produtos contendo em sua embalagem informações do fabricante, data 
de fabricação, validade e/ou vida útil dos mesmos; 

 

10.1.2. No caso do produto e/ou embalagens apresentarem alterações em suas 
características, estando dentro do prazo de validade, a contratada estará obrigada a substituí – 
los, devendo retirar no local onde se encontram, não, gerando quaisquer ônus para o contratante, 
no prazo em que a Secretaria estabelecer; 

 

10.1.3. A adjudicatária deverá substituir, arcando com as despesas decorrentes, da 
aquisição do produto que apresentar defeito, imperfeições, alterações, irregularidades ou qualquer 
característica discrepante às exigidas no edital e seus anexos, ainda que constatados depois do 
recebimento e/ou pagamento; 

 

10.1.4. Seguir programação da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, quanto à data, 
horário, local, quantidade e qualidade a serem entregues; 

 

10.1.5. As quantidades dos produtos são estimadas e a Secretaria Municipal de Educação 
não se obriga a adquirir suas totalidades, o fazendo de acordo com o desenvolvimento das 
atividades, observando-se o que dispõe o parágrafo 1º do artigo 65 da Lei Federal 8666/93; 

 

10.1.6. As quantidades entregues pelo contratado devem ser idênticas as solicitadas pela 
Secretaria Municipal de Educação. O não cumprimento desta condição será considerado falta 
grave, possível de punição; 

 

10.1.7. Reserva-se o contratante o direito de controlar periodicamente a qualidade dos 
produtos, enviando amostras para serem analisadas em órgãos oficiais com o objetivo de verificar 
se os produtos estão dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde; 

 

10.1.8. Os gêneros deverão ser entregues nas vinte escolas e nove creches do perímetro 
urbano e rural; 

 

10.1.9. As entregas deverão ser efetuadas no dia da semana, horários e rotas definidos pelo 
Setor de Alimentação Escolar. Sendo a solicitação de entrega do produto efetuada pelo Setor via 
fax, correio ou e-mail; 

 

10.1.10. Os gêneros deverão ser entregues em veículos fechados (para proteção da 
carga) e limpo, mantendo a integridade do produto; 

 

10.1.11. A conferência do peso, qualidade do produto, verificação da temperatura de 
entrega, validade embalagem, serão avaliados junto ao entregador que deverá aguardar estas 
conferencias até sua finalização; 
 

10.1.12. Zelar pela boa execução do Contrato, de modo que o fornecimento seja realizado 
com esmero e perfeição; 

10.1.13. Após a entrega em todas as unidades, as notas fiscais deverão ser entregues 
juntamente com as guias de remessa devidamente assinadas na Secretaria Municipal de 
Educação. 
 

11 REPOSIÇÃO DO PRODUTO: 
 

11.1. A empresa Licitante ou Fabricante deverá se comprometer a substituir ou repor o produto 
quando: 
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a) Houver na entrega, embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas, que exponham 
o produto a contaminação e/ou deterioração. 

b) O produto não atender as especificações deste edital. 
c) O produto apresentar qualquer alteração antes do vencimento (validade). 

 

11.2. Rotulagem: 
 

11.2.1. O produto deverá ser rotulado de acordo com as normas da ANVISA. Nos rótulos 
das embalagens (primária e secundária), deverão constar, de forma clara e indelével, as seguintes 
informações: 
EmbalagemPrimária e Secundária: 

a) Identificação do Produto, inclusive a marca; 
b) Nome e endereço do fabricante; 
c) Data de fabricação; 
d) Data de validade ou prazo máximo para consumo; 
e) Peso líquido; 
f) Instruções de uso. Componente do produto; 
g) Condições de armazenamento/Instruções de conservação e consumo; 
h) Número do lote; 
i) Número de registro do produto no órgão competente. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

12.1. A Administração recusará todo e qualquer produto que não atender às especificações, ou 
que sejam considerados inadequados pela fiscalização. 
12.2. A licitante contratada responderá pelos danos que causar à Administração ou a terceiros na 
execução do objeto contratado, isentando o Município de toda e qualquer reclamação que possa 
surgir em decorrência dos mesmos. 
12.3. Não será permitida a subcontratação do objeto do presente edital. 
12.4. Esclarecimentos relativos ao presente Edital de Credenciamento e às condições para 
atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados 
diretamente na Secretaria Municipal de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, situada na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro, Paraíba do Sul, RJ, ou através do e-
mail: licitacaopmps2@gmail.com, de segunda à sexta-feira, das 08:00h às 17h. 
12.5. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitações, à 
luz das disposições contidas na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores, e demais legislações aplicáveis.  
12.6. A participação no presente credenciamento implica no conhecimento e na aceitação plena 
deste Edital e suas condições. 
 
12.7. Os participantes deste credenciamento desde já declaram, sob a pena prevista no parágrafo 
único do artigo 97 da Lei nº 8.666/93, não estarem declaradas inidôneas por qualquer entidade da 
administração pública direta ou indireta, de qualquer das esferas de governo, nos termos do inciso 
IV do artigo 87 do mesmo diploma legal. 
12.8. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação sanitária (federal, 
estadual ou municipal) específica para os alimentos de origem animal e vegetal. 
 

13. DAS SANÇÕES 
 

13.1. O inadimplemento dos prazos e condições deste Edital sujeitará a licitante às sanções 
administrativas previstas na Seção II do Capítulo IV da Lei Federal n.º 8.666/93, na Lei nº 11.947, 
de 16 de junho de 2009, bem como na minuta contratual. 
 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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14.1. O presente Edital de Chamada Pública poderá ser obtido através do site: 
http://paraibadosul.rj.gov.br/publicacoes/editais.  
14.2. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, 
estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde e pelo Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.  
14.3. O limite individual de venda do agricultor familiar deverá respeitar o valor máximo de R$ 
40.000,00 (quarenta mil reais), por DAP, por ano civil, por órgão comprador, de acordo com a 
resolução nº 021/2021 do FNDE DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021.  
14.4. O limite de venda por organização fornecedora deverá respeitar o valor máximo de R$ 
6.000.000,00 (seis milhões de reais), por DAP, por ano civil, por órgão comprador. 
14.5. Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será o 
resultado do número de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica multiplicado pelo limite 
individual de comercialização, utilizando a seguinte fórmula: 
Valor máximo a ser contratado x nº de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica x R$ 
40.000,00. 
14.6. O foro competente para dirimir possíveis dúvidas e/ou litígios pertinentes ao objeto do 
presente credenciamento é o da Comarca de Paraíba do Sul, RJ, excluído qualquer outro. 
14.7. Integram o presente instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante, como se 
transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 
 
14.8. ANEXO I – Minuta do contrato; 
14.9. ANEXO II – Projeto de venda de gêneros alimentícios da agricultura familiar para 
alimentação Escolar. 
 
Paraíba do Sul, 01 de março de 2022. 
 

 
 
 
 
 

________________________________________________ 
DAYSE DEBORAH ALEXANDRA NEVES 

PREFEITA MUNICIPAL 
  

http://paraibadosul.rj.gov.br/publicacoes/editais
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ANEXO I – MINUTA DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÃO 
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 
O MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, RJ, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, Centro, inscrita no CNPJ sob n.º 29.138.385/0001-30, representada neste ato pela Prefeita 
Municipal, o Sra. Dayse Deborah Alexandra Neves, brasileira, casada, residente e domiciliada em Paraíba 
do Sul/RJ, portadora do CPF nº ___.___.___-__ e da Carteira de Identidade nº ________-SSP/__, 
doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado (nome do fornecedor individual ou grupo formal 
ou informal), com sede à Av. _____________, n.º____, em (município), inscrita no CNPJ sob n.º 
________________________, (para grupo formal), doravante denominado (a) CONTRATADO (A), 
fundamentados nas disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n.º 12.512, de 14 de 
outubro de 2011, e das Resoluções do Grupo Gestor do Programa de Aquisições de Alimentos (GGPAA) n.º 
50, de 26 de setembro de 2012; n.º 56, de 14 de fevereiro de 2013; n° 64, de 20 de novembro de 2013; e n. 
º 73, de 26 de outubro de 2015, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública N° 001/2022 , resolvem 
celebrar o presente Contrato, mediante as cláusulas que seguem: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 
 

1.1 É objeto desta contratação a aquisição de gêneros hortifruti para os alunos de Creche, Pré-Escolar, 
EJA, AEE e Ensino Fundamental das Unidades Escolares, em observância à legislação vigente, em 
especial, a Resolução n° 18, de 26 de Setembro de 2018, n° 06, de 08 de Maio de 2020, n° 20, de 02 de 
Dezembro de 2020 e n° 21, de 16 de Novembro de 2021, de acordo com o edital da Chamada Pública Nº 
001/2022 que integra o presente Contrato, independentemente de anexação ou transcrição. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: 
 

2.1 O CONTRATADO se compromete a fornecer os alimentos da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE 
conforme descrito na Proposta de Venda de Alimentos da Agricultura Familiar, parte integrante deste 
Instrumento. 
2.2 Discriminação do objeto:  
 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE VALOR 
01     

 

CLÁUSULA TERCEIRA: 
 

3.1 O limite individual de venda do agricultor familiar é de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por Declaração 
de Aptidão ao PRONAF (DAP), por ano civil, por órgão comprador, referente à sua produção, conforme a 
legislação do PAA, modalidade Compra Institucional. 
3.2 O limite de venda por organização fornecedora é de até R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) por 
DAP, por ano civil, por órgão comprador, referente à sua produção, conforme a legislação do PAA, 
modalidade Compra Institucional. 
 

CLÁUSULA QUARTA: 
 

4.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 
prevista no orçamento do Município para o exercício de 2022 na classificação abaixo: 
 

Órgão Unidade Classificação Programática Projeto Elemento de Despesas Fonte de Recursos 
02 14 12.361.0020 2.006 3.3.90.30 500 TM 
02 14 12.361.0020 2.006 3.3.90.30 552 PNAE 
02 14 12.361.0044 2.164 3.3.90.30 552 PNAE 
02 14 12.365.0021 2.005 3.3.90.30 500 TM 
02 14 12.365.0021 2.005 3.3.90.30 552 PNAE 
02 14 12.365.0021 2.005 3.3.90.30 573 ROYALTIES 
02 14 12.365.0021 2.098 3.3.90.30 500 TM 
02 14 12.365.0021 2.098 3.3.90.30 552 PNAE 
02 14 12.366.0044 2.164 3.3.90.30 501 TM 
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CLÁUSULA QUINTA: 
 

5.1 O início da entrega dos alimentos será imediatamente após o recebimento da Ordem de Compra, 
expedida pela Secretaria Municipal de Educação, sendo o prazo do fornecimento até o término da 
quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de 2022. 
5.2 A entrega de alimentos deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a Chamada 
Pública n.º 001/2022. 
5.3 O recebimento dos alimentos dar-se-á mediante apresentação das Notas Fiscais de Venda pela pessoa 
responsável pela entrega daqueles, no local previamente ajustado. 
 

CLÁUSULA SEXTA: 
 

6.1 Pelo fornecimento dos alimentos, nos quantitativos descritos na Proposta de Venda de Alimentos da 
Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor total de R$ _____ (valor por extenso). 
 

CLÁUSULA SÉTIMA: 
 

7.1 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: 
 

8.1 Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, 
resguardadas as suas condições essenciais. 
 

CLÁUSULA NONA: 
 

9.1 O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos no item 5.3, da cláusula quinta, e, após a 
tramitação do processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às 
entregas do mês anterior; 
9.2 Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação 
da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA: 
 

10.1 São obrigações do CONTRATANTE:  
a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital de Chamada Pública;  
b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente 
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 
definitivo;  
c) Comunicar ao CONTRATADO, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  
d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada; 
e) Efetuar o pagamento ao CONTRATADO no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo e forma estabelecidos no Edital. 

 

10.2 São obrigações da CONTRATADA:  
 

10.2.1. Entregar os produtos contendo em sua embalagem informações do fabricante, data de 
fabricação, validade e/ou vida útil dos mesmos; 

 

10.2.2. No caso do produto e/ou embalagens apresentarem alterações em suas características, 
estando dentro do prazo de validade, a contratada estará obrigada a substituí – los, devendo retirar no local 
onde se encontram, não, gerando quaisquer ônus para o contratante, no prazo em que a Secretaria 
estabelecer; 

 

10.2.3. A adjudicatária deverá substituir, arcando com as despesas decorrentes, da aquisição do 
produto que apresentar defeito, imperfeições, alterações, irregularidades ou qualquer característica 
discrepante às exigidas no edital e seus anexos, ainda que constatados depois do recebimento e/ou 
pagamento; 

 

10.2.4. Seguir programação da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, quanto à data, horário, 
local, quantidade e qualidade a serem entregues; 
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10.2.5. As quantidades dos produtos são estimadas e a Secretaria Municipal de Educação não se 
obriga a adquirir suas totalidades, o fazendo de acordo com o desenvolvimento das atividades, observando-
se o que dispõe o parágrafo 1º do artigo 65 da Lei Federal 8666/93; 

 

10.2.6. As quantidades entregues pelo contratado devem ser idênticas as solicitadas pela Secretaria 
Municipal de Educação. O não cumprimento desta condição será considerado falta grave, possível de 
punição; 

 

10.2.7. Reserva-se o contratante o direito de controlar periodicamente a qualidade dos produtos, 
enviando amostras para serem analisadas em órgãos oficiais com o objetivo de verificar se os produtos 
estão dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde; 

 

10.2.8. Os gêneros deverão ser entregues nas vinte escolas e nove creches do perímetro urbano e 
rural; 

 

10.2.9. As entregas deverão ser efetuadas no dia da semana, horários e rotas definidos pelo Setor de 
Alimentação Escolar. Sendo a solicitação de entrega do produto efetuada pelo Setor via fax, correio ou e-
mail; 

 

10.2.10. Os gêneros deverão ser entregues em veículos fechados (para proteção da carga) e 
limpo, mantendo a integridade do produto; 

 

10.2.11. A conferência do peso, qualidade do produto, verificação da temperatura de entrega, 
validade embalagem, serão avaliados junto ao entregador que deverá aguardar estas conferencias até sua 
finalização; 
 

10.2.12. Zelar pela boa execução do Contrato, de modo que o fornecimento seja realizado com 
esmero e perfeição; 
 

10.2.13. Após a entrega em todas as unidades, as notas fiscais deverão ser entregues juntamente 
com as guias de remessa devidamente assinadas na Secretaria Municipal de Educação. 
 

REPOSIÇÃO DO PRODUTO: 
 

A empresa Licitante ou Fabricante deverá se comprometer a substituir ou repor o produto quando: 
a) Houver na entrega, embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas, que exponham o 

produto a contaminação e/ou deterioração. 
b) O produto não atender as especificações deste edital. 
c) O produto apresentar qualquer alteração antes do vencimento (validade). 

 

Rotulagem: 
 

O produto deverá ser rotulado de acordo com as normas da ANVISA. Nos rótulos das embalagens (primária 
e secundária), deverão constar, de forma clara e indelével, as seguintes informações: 
Embalagem Primária e Secundária: 
 

a) Identificação do Produto, inclusive a marca; 
b) Nome e endereço do fabricante; 
c) Data de fabricação; 
d) Data de validade ou prazo máximo para consumo; 
e) Peso líquido; 
f) Instruções de uso. Componente do produto; 
g) Condições de armazenamento/Instruções de conservação e consumo; 
h) Número do lote; 
i) Número de registro do produto no órgão competente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 
 

11.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei n.º 8.666, de 1993, e da Lei n.º 10.520, de 2002, a 
CONTRATADA que:  

a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação;  
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;  
c) Fraudar na execução do contrato;  
d) Comportar-se de modo inidôneo;  
e) Cometer fraude fiscal;  
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f) Não mantiver a proposta.  
 

11.2 A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeito, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos 
para o CONTRATANTE;  
b) Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 
parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;  
c) Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
inexecução total do objeto; 
d). Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, 
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;  
e) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade CONTRATANTE, pelo 
prazo de até dois anos;  
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA 
ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos causados.  

11.3 Também ficam sujeitas às penalidades dos incisos III e IV do art. 87 da Lei n.º 8.666, de 1993, a 
CONTRATADA que:  

a). Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento 
de quaisquer tributos;  
b). Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  
c). Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados.  

11.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na 
Lei n.º 8.666, de 1993.  
11.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio 
da proporcionalidade. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 
 

12.1 A CONTRATADA deverá guardar, pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de Venda, 
ou congêneres, dos produtos participantes da Proposta de Venda de Alimentos da Agricultura Familiar, as 
quais ficarão à disposição para comprovação.  
12.2 O CONTRATANTE se compromete em guardar, pelo prazo de 05 (cinco) anos, as Notas Fiscais de 
Compra apresentadas nas prestações de contas, bem como a Proposta de Venda de Gêneros Alimentícios 
da Agricultura Familiar, as quais ficarão à disposição para comprovação. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
 

13.1 É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA o ressarcimento de danos causados ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 
ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização efetuada pelo CONTRATANTE.  
13.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano 
causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 
 

14.1 A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade 
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não 
implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos;  
14.2. Os serviços e os materiais contratados serão acompanhados e fiscalizados pelo Fiscal do Contrato, 
observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes do contrato, anotando, 
inclusive em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do mesmo, determinando 
o que for necessário à regularização das falhas observadas, como prevê o artigo 67 da Lei 8.666/93;  
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14.3. A fiscalização do Contrato será exercida pela servidora: Carolina Montes Durões de Souza, Mat: E-
1675, que terá como responsabilidades:  
 

a) Supervisionar a prestação dos serviços e a entrega dos materiais;  
b) Notificar a empresa sobre a intenção da Sec. Mun. de Educação em aplicar as sanções;  
c) Atestar as Notas Fiscais;  
d) Outras medidas necessárias ao fiel cumprimento do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 
 

15.1 O presente Contrato rege-se, ainda, pelo Edital de Chamada Pública Nº 001/2022, pelas Resoluções 
GGPAA n.º 50, de 2012; n.º 56, de 2013; n.º 64, de 2013 e n.º 73, de 2015, pela Lei n.º 12.512, de 2011, e 
pela Lei n.º 8.666, de 1993, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for 
omisso. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 
 

16.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n.º 
8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções 
aplicáveis.  
16.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se ao CONTRATADO o 
direito à prévia e ampla defesa.  
16.3 O CONTRATADO reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei n.º 8.666, de 1993. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: 
 

17.1 O presente Contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 
______de ______ de 2022. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: 
 

18.1 É competente o Foro da Comarca de Paraíba do Sul/RJ para dirimir qualquer controvérsia que se 
originar deste Contrato. 
 

Paraíba do Sul/RJ, __ de ________ de 2022. 
 
 
Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 
Dayse Deborah Alexandra Neves 
Prefeita Municipal 
 
 
Empresa 
Sócio  
CONTRATADA 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
_____________________________________ ___________________________________ 
CPF nº                                                                      CPF nº  
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ANEXO II – Projeto de venda de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para 
Alimentação Escolar 

 
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 001/2022 

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 nº 021/2022 (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: 
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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 Nº001/2022 

I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

GRUPO INFORMAL 

1. Nome do Proponente 2. CPF 

3. Endereço 4. Município/UF 5. CEP 

6. Email (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 email 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 



 

 

 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

centro, Paraíba do Sul/RJ. 
 

CNPJ: 29.138.385/0001-30 

 

2021/12/14966   

NÚMERO FOLHA RÚBRICA 

Processo Administrativo nº 2021/12/14966 Processo LicitatórioNº 021/2022 Chamada Pública Nº 001/2022 
Data de Julgamento: 03/05/2022 Horário: 10:00 horas 

 

19 
 

agricultor 

            Total 
agricultor 

            
Total 
agricultor 

            Total 
agricultor 

            
Total 
agricultor 

  Total do 
projeto 

  

OBS: * Preço publicado no Edital nº 021/2022 (o mesmo que consta na chamada pública). 

IV - TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO 
  

1. Produto 2. 
Unidade 

3. 
Quantidade 

4. 
Preço/Unidade 

5. Valor Total 
porProduto 

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 
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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 Nº001/2022 

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.Email (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 nº 021/2022 (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: 

 


