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EDITAL Nº 1/2021 - CECAF-BDC/CAMP-BDC/IFMA 28 DE OUTUBRO DE 2021

(Processo Administrativo nº 23249.010312.2021-57)

Chamada Pública nº 1/2021 para aquisição de gêneros alimenticios diretamente da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei nº 11.947/2009 e Resoluções do Conselho Deliberativo
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (CD/FNDE) relativas ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE).
O Instituto Federal do Maranhão – Campus Barra do Corda , pessoa jurídica de direito público, com sede na BR 226,
km 303 SN – Vila Nenzin, Barra do Corda/MA, CEP 65.950-000, inscrita no CNPJ sob nº 10.735.145/0003-56,
representada neste ato pela Diretora-Geral Marinete Moura da Silva Lobo, nomeado(a) pela Portaria nº 5445 de 18
de novembro de 2020, publicada no D.O.U em 19 de novembro de 2020, portadora da matrícula funcional nº
1823648, no usodesuas prerrogativas legais econsiderando o disposto no art.14, da Leinº 11.947/2009 e nas
Resoluções do CD/FNDE relativas ao PNAE, através da Comissão Especial de Agricultura Familiar - CECAF, instituída
pela Portaria IFMA/Barra do Corda nº 234, de 28/10/2021, vem realizar Chamada Pública para aquisição de
gêneros alimenticios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do
Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, durante operíodo de 12 meses compreendendo os exercícios de
2021/2022.
Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a documentação para
Habilitaçãoe Projetode Vendaaté odia 01/12/2021, às 09h00, quandoterá início a Sessão Pública, no edificiosede do IFMA – Campus Barra do Corda situado na BR 226, km 303 SN – Vila Nenzin, Barra do Corda/MA, CEP
65.950-000.

1. OBJETO
1. O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, para oatendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme
especiﬁcações dos gêneros alimenticios contidas na planilha de aquisição a seguir:
Item

1

2

3

4

Per. de Period. de Unid. de
Preço
de Subtotal
Quant. aquisição em R$
com.
fornec.
com.
em R$
Abacaxi in natura, grau de
maturação médio, com polpa
R$
ﬁrme e intacta, devendo o
todo o
400
4,66
1.864,00
fruto ser bem desenvolvido,
ano Semanal
UN
sem danos fisicos oriundos do
manuseio e
transporte.
Banana Prata de primeira
qualidade. Grau de maturação
médio, com polpa ﬁrme e
todo o
400
R$ 2.800
Dúzia
7,00
intacta, devendo ser bem
ano Semanal
desenvolvida, sem danos
fisicos oriundos do manuseio e
transporte.
Laranja in natura, grau de
maturação médio, com polpa
R$
ﬁrme e intacta, devendo ser todo o
400
4,16
1,664,00
kg
bem desenvolvida, sem danos ano Semanal
fisicos oriundos do manuseio e
transporte.
Mamão in natura, Grau de
maturação médio, com polpa
R$
ﬁrme e intacta, devendo ser todo
3,69
1.476,00
kg
400
bem desenvolvida, sem danos o ano semanall
fisicos oriundos do manuseio e
transporte.
Descrição

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Melancia in natura, grau de
maturação médio, com polpa
ﬁrme e intacta, devendo ser
bem desenvolvida, sem danos todo o
fisicos oriundos do manuseio e ano Semanal
transporte.
Tangerina in natura, grau de
maturação médio, com polpa
ﬁrme e intacta, devendo ser todo o
bem desenvolvida, sem danos ano
fisicos oriundos do manuseio e
transporte.
Bolo cacete, produzido em
ambiente higienizado e Todo o
acondicionado em embalagens ano
individuais.
Bolo de macaxeira, produzido
em ambiente higienizado e
com ingredientes de boa Todo o
qualidade.
Informações ano
adicionais: fornecido embalado
e fatiado.
Bolo de milho, produzido em
ambiente higienizado e com
Todo o
ingredientes de boa qualidade.
ano
Informações
adicionais:
fornecido embalado e fatiado.
Bolo de puba, produzido em
ambiente higienizado e com
Todo o
ingredientes de boa qualidade.
ano
Informações
adicionais:
fornecido embalado e fatiado.
Suco de abacaxi, produzido
com frutas frescas de alta Todo o
ano
qualidade e em ambiente
higienizado.
Suco de cajá, produzidocom
Todo o
frutas frescas de alta qualidade
ano
e emambiente higienizado.
Suco de maracujá, produzido
com frutas frescas de alta Todo o
ano
qualidade e em ambiente
higienizado.
Suco de laranja, produzido com
Todo o
frutas frescas de alta qualidade
ano
e em ambiente higienizado.
Suco de tamarindo, produzido
com frutas frescas de alta Todo o
ano
qualidade e em ambiente
higienizado.
Caldo de macaxeira, produzido
em ambiente higienizado e
com ingredientes de boa
Todo o
qualidade,
livre
de
ano
contaminantes. Informações
adicionais: sabor frango e
carne.

R$ 788,00
1,97
kg

400

Semanal

Kg

400

Semanal

Unid
150g

400

Semanal

Unid

400

5,76

2,98

27,33

R$
2.304,00

R$
1.192,00

R$
10.932,00

1kg

Semanal

Unid
1kg

400

26,67

R$
10.668,00

Semanal

Unid
1kg

400

25,67

R$
10.268,00

24,00

R$
7.200,00

Semanal Galão 5L

300

Semanal Galão 5L

300

Semanal Galão 5L

300

Semanal Galão 5L

300

Semanal Galão 5L

300

Semanal Unid 250g

1000

TOTAL

24,67

25,17

27,67

R$
7.401,00
R$
7.551,00
R$
8.301,00

24,33

R$
7.299,00

6,83

R$
6.830,00

R$
93.405,00

Legenda: Per. de com. = Período de comercialização; Period. de fornec. = Periodicidade de fornecimento; Unid. de
com. = Unidade de comercialização; Quant. = Quantidade.

2. O prazo de vigência dos contratos celebrados no âmbito desta chamada pública será de 12 (doze) meses
contados da assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
2. DOS ANEXOS
2.1.

Integram este Edital para todos os ﬁns e efeitos os seguintes anexos:

a. Anexo I: Projeto Básico;
b. Anexo II: Modelo de Declaração de Produção Própria;
c. Anexo III: Modelo de Declaração de Responsabilidade pelo Controle do Limite Individual de Venda (Chamada
Pública nº XX/AAAA) - Grupo Formal;
d. Anexo IV: Modelo de Projeto de Venda (Modelo proposto para Grupos Formais);
e. Anexo V: Modelo de Projeto de Venda (Modelo proposto para Grupos Informais);
f. Anexo VI: Modelo de Projeto de Venda(Modelo proposto para Fornecedores Individuais);
g. Anexo VII: Modelo de Termo de Recebimento;
h. Anexo VIII: Modelo proposto de contrato de venda.
3. FONTE DE RECURSO
3.1
As despesas dessa contratação correrão à conta dos recursos provenientes do Fundo Nacional de
Desenvolvimentoda Educação - FNDEe destinadosaoatendimento do Programa Nacional de AlimentaçãoEscolar
- PNAE para o exercício de 2021, como segue:
Esfera: 1
PTRES: 170818
Fonte: 0113150072
Natureza da Despesa: 339032
Plano Interno (PI): 93.405,00 (noventa e três mil quatrocentos e cinco reais) que representam 94% (trinta por
cento) do total dos recursos recebidos.
4. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR
4.1
Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua produção agrícola na forma de
Fornecedores Individuais, Grupos Informais e Grupos Formais, de acordo com o Capítulo V da Resolução CD/FNDE
nº 6/220 que dispõe sobre o PNAE.
4.2 ENVELOPE Nº 001 – HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL (não organizado em grupo).
4.2.1 O Fornecedor Individual deverá apresentar no envelope nº 01 os documentos abaixo relacionados, sob pena
de inabilitação:
• A prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
• O extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;
• O Projeto de Venda de Gêneros Alimenticios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para
Alimentação Escolar com assinatura do agricultor participante;
• A prova de atendimento derequisitos higiênico-sanitáriosprevistos em normativas especíﬁcas; e,
• Adeclaração de que os gêneros alimenticios a serem entregues sãooriundos de produção própria, relacionada
no projeto de venda (ANEXO II).
4.3 ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL
4.3.1 O Grupo Informal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados, sob pena de
inabilitação:
• A prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
• O extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;
• O Projeto de Venda de Gêneros Alimenticios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para
Alimentação Escolar com assinatura de todos os agricultores participantes;
• A prova de atendimento derequisitos higiênico-sanitáriosprevistos em normativas especíﬁcas; e,
• A declaração de que os gêneros alimenticios a serem entregues são produzidos pelos agricultores familiares
relacionados no projeto de venda (ANEXO II).
4.4 ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL
4.4.1 O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados, sob pena de
inabilitação:
• A prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
• O extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias;
• A prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço - FGTS;
• As cópias doestatuto eatadeposse da atualdiretoria da entidaderegistrada no órgãocompetente;
• O Projeto de Venda de Gêneros Alimenticios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, assinado pelo
seu representante legal;
• A declaração de que os gêneros alimenticios a serem entregues são produzidos pelos associados/cooperados

(Anexo II);
• A declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento do limite individual
de venda de seus cooperados/associados (Anexo III);
• A prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitáriosprevistos em normativas especíﬁcas.
4.5 ENVELOPE Nº 02 – PROJETO DE VENDA
4.5.1 N o Envelope nº 02 os Fornecedores Individuais, Grupos Informais ou Grupos Formais deverão apresentar o
Projeto de Venda de Gêneros Alimenticios da Agricultura Familiar (Anexo IV, V ou VI).
4.5.2 A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão pública e registrada em ata
após o término do prazo de apresentação dos projetos. O resultado da seleção será publicado em até 5 (cinco) dias
após o prazo da publicação da relação dos proponentes.
4.5.3 O(s) projeto(s) de venda a ser(em) contratado(s) será(ão) selecionado(s) conforme critérios estabelecidos
pelo art. 30 da Resolução CD/FNDE nº 6/2020 que dispõe sobre o PNAE.
4.5.4 Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimenticios 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.
4.5.5 Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos constatada na abertura dos envelopes
poderá ser concedido abertura de prazo para sua regularização de até 5 (cinco) dias, conforme análise da Comissão
Julgadora.
5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOSBENEFICIÁRIOS
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:
5.3 O grupo de projetos de fornecedores locais tem prioridade sobre os demais grupos;
5.4
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;
5.5 O grupo de projetos de fornecedores da Região Geográﬁca Intermediária tem prioridade sobre o do estado e
do país;
5.6 O grupo de projetos do estado tem prioridade sobre o do País.
5.7 Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:
5.8 Os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas,
não havendo prioridade entreestes;
5.9
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);
5.10 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 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).
5.11 Os fornecedores de gêneros alimenticios certiﬁcados como orgânicos ou agroecológicos, segundo a Lei nº
10.831/2003, o Decreto nº 6.323/2007 e devido cadastro no MAPA;
5.12
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);
5.13 No caso de empate entre Grupos Formais, emreferência ao dispostono § 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;
5.14 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.
5.15
Caso a EEx. 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 6.1 e 6.2.
6. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS
Não serão exigidas amostras.

7. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS
7.1
A entrega deve ser feita mediante agendamento do fornecedor junto à Seção de Almoxarifado ou
Requisitante, após solicitação formal feita pelo Setor de Alimentação e Nutrição do IFMA - Campus Barra do Corda
e de acordo com a periodicidade constante na planilha de aquisição (item 1 deste Edital), para entrega no horário

das 08:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira, em dias úteis.

Unidade / CNPJ Endereço
Instituto Federal do Maranhão – Campus Barra do Corda
CNPJ 10.735.145/0003-56 BR 226, km 303, SN – Vila Nenzin, CEP 65.950-000 – Barra do Corda (MA)
7.2 A entrega e o descarregamento dos produtos são de responsabilidade do fornecedor.
7.3
Os produtos perecíveis devem ser de 1ª qualidade e na ocasião da entrega deverãoapresentar grau de
maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e conservação em condições adequadas para o
consumo, com ausência de sujidades, parasitas e larvas.
7.4 Os fornecedores deverão repor os produtos dentro do prazo de validade e/ou vida útil, no caso de qualquer
alteração dos mesmos, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
7.5 A primeira entrega somente ocorrerá após assinatura do contrato ou do recebimento da nota de empenho.
7.6 O IFMA - Campus Barra do Corda reserva-se o direito de realizar alterações nos cronogramas de entrega ou
nas quantidades destinadas por local, conforme a demanda, desde que o total não ultrapasse a quantidade
requerida dos produtos.
7.7
Todos os produtos 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
(Resolução RDC nº 259/02 e 216/2004 – ANVISA).
7.8 Os proponentes vencedores terão o prazo máximo de 5 (cinco) dias para entrega do material, contado a partir
da data de recebimento da Ordem de Fornecimento.
7.9 O proponente que não cumprir o prazo estipulado estará sujeito às sanções previstas na Lei nº 8.666/1993,
neste Edital, no Contrato de Aquisição de Gêneros Alimenticios da Agricultura Familiar a ser ﬁrmado com o IFMA –
Campus Barra do Corda, e demais normas vigentes e aplicáveis aos contratos administrativos.
8. PERÍODO DE VIGÊNCIA
8.1 O prazo de vigência do contrato de fornecimento será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da
assinatura, ou atéaentrega do quantitativototaldosprodutosadquiridos, oqueocorrerprimeiro.
8.2 O prazo de vigência dos contrato de fornecimento é prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993.
8.3
A vigência do contrato poderá ultrapassar o exercício ﬁnanceiro, desde que as despesas referentes à
contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para ﬁns de inscrição em restos a pagar,
conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.
9. CONTRATAÇÃO
9.1 Declarados o(s) vencedor(es), o IFMA - Campus Barra do Corda convocará os proponentes selecionados, com
antecedência de 5 (cinco) dias para a assinatura do(s) contrato(s) de fornecimento.
10. PAGAMENTO
10.1 O fornecedor será remunerado exclusivamente de acordo com os itens, quantidades e preços previstos na
tabela de itens deste Edital.
10.2 O pagamento será realizado até 30 (trinta) dias após a última entrega do mês, através de crédito em conta
corrente informada pelo fornecedor, mediante apresentação de documento ﬁscal correspondente ao
fornecimento efetuado, vedada à antecipação de pagamento, para cada faturamento.
10.3 O pagamento também poderá será realizado por meio de ordem bancária para pagamento de faturas, desde
quesatisfeitas àscondições legaise normativasestabelecidas pela Administração Pública Federal.
11. RESPONSABILIDADES DOS FORNECEDORES
11.1
Os fornecedores que aderirem a este processo declaram que atendem a todas as exigências legais e
regulatórias a execução do seu objeto, sujeitando-se, em caso de declaração falsa, às penalidades previstas nos
artigos 87 e 88 da Lei nº. 8666/1993.
11.2 O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimenticios conforme o disposto no projeto de venda,
conforme o padrão de identidade e de qualidade estabelecidos na legislação.
11.3 O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimenticios nos preços estabelecidos nesta chamada
pública durante a vigência do contrato.
11.4 O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimenticios conforme indicação de periodicidade de
entrega, planilha disposta no Item 3 deste Edital.
11.5 Será de responsabilidade exclusiva do fornecedor o ressarcimento de eventuais prejuízos decorrentes da má
qualidade dos produtos ou do atraso no fornecimento.
12. PENALIDADES

12.1 ADVERTÊNCIA: poderá ser aplicada nas seguintes hipóteses:
a. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que não acarrete prejuízos
para a entidade, independentemente da aplicação de multa moratória.
b. Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços da entidade,
independentemente da aplicação de multa moratória.
12.2 MULTA:poderáseraplicada na formade multamoratóriae/oumulta por inexecuçãocontratual:
a. Multa Moratória: poderá ser cobrada pelo atraso injustiﬁcado, entrega em desacordo com o solicitado no
objeto ou de prazos estipulados no Edital para os compromissos assumidos.
i. A multa moratória será de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) por dia corrido de atraso, sobre o valor da
NOTA DE EMPENHO, até o máximo de 05 (cinco) dias de atraso. Após esse prazo, poderá, também, ser rescindido o
contrato e/ou imputada à licitante vencedora a pena prevista no item 13.3.
ii.
A multa moratória será de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) pela entrega em desacordo com as
exigências doedital, sobreovalortotalda NOTA DE EMPENHO, porinfração, com prazodeaté 05 (cinco) dias
consecutivos para a efetiva adequação. Após (duas) infrações e/ou após o prazo para adequação, poderá,
também, ser rescindido o contrato e/ou imputada à licitante vencedora a pena prevista no item 13.3.
b. Multa por InexecuçãoContratual
i. A multa por inexecução contratual poderá ser aplicada no percentual de 10% (dez por cento) ao mês, pró-ratadia, sobrearespectivafatura, acrescida de correçãomonetáriaejurosde 12 (dozeporcento)aoano.
ii. O atraso injustiﬁcado na assinatura do contrato ou a rescisão do mesmo por culpa da contratada implicará em
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta, independentemente da penalidade de suspensão.
12.3
SUSPENSÃO: A suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o IFMA - Campus Barra do
Corda destina-se aos inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do contrato por fatos graves, cabendo
defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da data do recebimento da intimação, podendo ser aplicada nas
seguintes hipóteses pelos seguintes períodos:
a. Por 6 (seis) meses:
i. Atraso no cumprimento das obrigações assumidas, que tenham acarretado prejuízo à entidade.
ii. Execução insatisfatória do contrato, se antes tiver havido aplicação da sanção de advertência.
b. Por 1 (um) ano:
i. Na ocorrência de qualquer ato ilícito praticado pelo licitante visando frustrar seus objetivos ou que inviabilize a
licitação, resultando na necessidade de promover novo procedimento licitatório.
ii. Recusar-se a assinar o Termode Contrato e Retirar a Nota de Empenho dentro do prazo estabelecido.
c. Por 2 (dois) anos quando a licitante ou contratada:
i. Se recusar a fornecer informações suﬁcientes ou fornecê-las inadequadamente;
ii. Cometer atos ilícitos que acarretem prejuízo à entidade, ensejando a rescisão do contrato;
iii.
Tiver sofrido condenação deﬁnitiva por praticar, por meios dolosos, fraude ﬁscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
iv. Apresentar a entidade qualquer documento falso ou falsiﬁcado, no todo ouem parte, para participar da
licitação;
v. Demonstrar, aqualquertempo, nãopossuiridoneidadeparalicitarecontratarcoma entidade.
13 DOS RECURSOS
13.1 Das decisões proferidas decorrentes da presente Chamada Pública caberá recurso àautoridade superior no
prazo de 5 (cinco) dias, e contrarrazões no mesmo prazo, conforme art. 109 da Lei nº 8.666/93.
14 DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1 A presente Chamada Pública poderá ser obtida, em formato digital, no Núcleo de Licitações, Compras e
Contratos - NLCC do IFMA - Campus Barra do Corda, ou no site do IFMA<https://portal.ifma.edu.br/licitacoes/>.
14.2 Osprodutosalimenticios deverãoatenderaodisposto nalegislaçãosanitária (federal,estadualoumunicipal)
especíﬁca para os alimentos de origem animal e vegetal.
14.3 O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para a alimentação
escolar deverá respeitar o valor máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais), por DAP/Ano/Entidade Executora, e
obedecerá às seguintesregras:
i. Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos individuais ﬁrmados
deverão respeitar o valor máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais), por DAP/Ano/EEx.
ii. 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:

14.4 A aquisição dos gêneros alimenticios será formalizada através de um Contrato de Aquisição de Gêneros
Alimenticios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, conforme Anexo VIII, que estabelecerá com clareza e
precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que deﬁnam os direitos, obrigações e
responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da chamada pública e da proposta a que se
vinculam, bem como do Capítulo III - Dos Contratos, da Lei 8.666/1993.
14.5 As questões decorrentes desta Chamada Pública, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão
processadas e julgadas na Justiça Federal, no foro da cidade de Barra do Corda/MA, com exclusão de qualquer
outro.
Barra do Corda, 09 denovembro de 2021
Marinete Moura da Silva Lobo
Diretor-Geral do IFMA - Campus Barra do Corda
Portarianº 5445 de 18 denovembro de 2020, D.O.U 19/11/2020
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
Coord. de Licitações, Compras e Contratos - Campus Barra do Corda - IFMA

ANEXO I - PROJETO BÁSICO
Processo Administrativo nº 23249.010312.2021-57

1. DO OBJETO
I.
Contratação de empreendedor(a) da Agricultura Familiar para fornecimento de gêneros alimenticios para
atender às demandas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - Campus Barra do
Corda, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), compreendendo os exercícios de
2021/2022, conformecondições, quantidadeseexigênciasestabelecidasnesteinstrumento.
II. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses contados d a assinatura do contrato, prorrogável
na forma do art. 57, § 1°, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993.
2. DA PLANILHA DE AQUISIÇÃO
I. OIFMA– Campus Barra do Corda recebeuem abrilde 2021 omontante de R$ 98.649,98 (noventa e oitomil
seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos) originado do Fundo Nacional da Educação, FNDE, e
sub-repassado ao Campus Barra do Corda (UG 158284) através da sua Reitoria (UG 158128), sendo:
a) R$ 96.388,99 (noventa e seis mil trezentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos), relacionadoao
Plano Interno (PI) CFF53M9601N, que visa assegurar a transferência de recursos de apoio ao ﬁnanciamento da
alimentação escolar dosalunosdo ensinomédio, matriculados emescolaspúblicas e ﬁlantrópicas;
b ) R $ 2.260,99 (Dois mil duzentos e sessenta reais e noventa e nove centavos) no PI JFF53B9601J, que visa
assegurara transferência de recursos ﬁnanceiros de apoio aoﬁnanciamento da alimentação escolar dos alunos da
Educação de Jovens e Adultos, EJA, matriculados em escolas públicas e ﬁlantrópicas.
II. Do montante orçamentário disponível, pretende-se executar a presente chamada pública totalizando o valor
de R$ 93.405,00 (noventa e três mil quacentos e cinco reais), o que corresponde a 94% (trinta por cento) do total
dos recursos recebidos, conforme planilha de aquisição a seguir:

Item

1

2

Per. de Period. Unid.
Preço de Subtotal em
com.
de
de Quant. aquisição R$
fornec. com.
em R$
Abacaxi in natura, grau de
maturação médio, com polpa ﬁrme
400
4,66 R$ 1.864,00
e intacta, devendo ser bem todoo
desenvolvida, sem danos ﬁsicos ano Semanal UN
oriundosdomanuseioetransporte.
Banana Prata de primeira
qualidade. Grau de maturação
400
R$ 2.800
médio, com polpa ﬁrme e intacta, todoo
Dúzia
7,00
devendo ser bem desenvolvida, ano Semanal
sem danos ﬁsicos e mecânicos
oriundosdomanuseioetransporte.
Descrição

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Laranja in natura, grau de
maturação médio, com polpa ﬁrme todoo
e intacta, devendo ser bem ano Semanal
desenvolvida, sem danos ﬁsicos
oriundosdo manuseio e transporte.
Mamão in natura, Grau de
maturação médio, com polpa ﬁrme
todo
e intacta, devendo ser bem
o ano semanall
desenvolvida, sem danos ﬁsicos
oriundosdomanuseioetransporte.
Melancia in natura, grau de
maturação médio, com polpa ﬁrme
e intacta, devendo ser bem todoo
desenvolvida, sem danos ﬁsicos ano Semanal
oriundosdomanuseioetransporte.
Tanjerina in natura, grau de
maturação médio, com polpa ﬁrme
todoo
Semanal
e intacta, devendo ser bem
ano
desenvolvida, sem danos ﬁsicos
oriundosdomanuseioetransporte.
Bolo cacete, produzido em
ambiente
higienizado
e Todo o
Semanal
acondicionado em embalagens ano
individuais.
Bolo de macaxeira, produzido em
ambiente higienizado e com
Todo o
Semanal
ingredientes de boa qualidade.
ano
Informações adicionais: fornecido
embalado e fatiado.
Bolo de milho, produzido em
ambiente higienizado e com
Todo o
Semanal
ingredientes de boa qualidade.
ano
Informações adicionais: fornecido
embalado e fatiado.
Bolo de puba, produzido em
ambiente higienizado e com
Todo o
Semanal
ingredientes de boa qualidade.
ano
Informações adicionais: fornecido
embalado e fatiado.
Suco de abacaxi, produzido com
Todo o
Semanal
frutas frescas de alta qualidade e
ano
em ambiente higienizado.
Suco de cajá, produzido com frutas
Todo o
Semanal
frescas de alta qualidade e em
ano
ambiente higienizado.
Suco de maracujá, produzido com
Todo o
Semanal
frutas frescas de alta qualidade e
ano
em ambiente higienizado.
Suco de laranja, produzido com
Todo o
Semanal
frutas frescas de alta qualidade e
ano
em ambiente higienizado.
Suco de tamarindo, produzido com
Todo o
Semanal
frutas frescas de alta qualidade e
ano
em ambientehigienizado.
Caldo de macaxeira, produzido em
ambiente higienizado e com
Todo o
Semanal
ingredientes de boa qualidade, livre
ano
de contaminates. Informações
adicionais:saborfrangoecarne.
TOTAL

kg

400

kg

400

4,16

R$ 1,664,00

3,69

R$ 1.476,00

R$ 788,00
1,97

kg

400

Kg

400

Unid

400

Unid

400

Unid

400

26,67 R$ 10.668,00

Unid

400

25,67 R$ 10.268,00

Galão
5L

300

Galão
5L

300

Galão
5L

300

Galão
5L

300

Galão
5L

300

Unid
250g

1000

5,76

2,98

27,33

24,00
24,67

25,17
27,67

R$ 2.304,00

R$ 1.192,00

R$ 10.932,00

R$ 7.200,00

R$ 7.401,00

R$ 7.551,00

R$ 8.301,00

24,33

R$ 7.299,00

6,83

R$ 6.830,00

R$ 93.405,00

Legenda: Per. de com. = Período de comercialização; Period. de fornec. = Periodicidade de fornecimento; Unid. de

com. = Unidade de comercialização; Quant. = Quantidade.
3. DA JUSTIFICATIVA

I. A Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, estabelece em seu artigo 14:
Art. 14. Do total dos recursos ﬁnanceiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta por
cento) deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimenticios diretamente da agricultura familiar e do
empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as
comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas.
II. Conformesedepreendedaleituradoart. 14 da Leinº 11.947/2009 eda Resoluçãonº 6, de 8 demaiode 2020,
do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (CD/FNDE), no mínimo 30% (trinta
por cento) dos recursos recebidos pela Instituição no âmbito do PNAE devem ser destinados para aquisição de
produtos provenientes da Agricultura Familiar.
III. No que concerne às quantidades dos gêneros alimenticios estabelecidas nos Itens 1 a 6 deste instrumento
(Planilha de Aquisição) foram considerados:
1. O mapeamento da produção local da Agricultura Familiar realizada junto aos agentes articuladores sociais do
município de Barra do Corda/MA, conforme:
a) Oﬁcio nº 105/2021 - GAB-BDC/CAMP-BDC/IFMA, de 19 de maio de 2021, destinado à Agência Estadual de
Pesquisa Agropecuária e Etensão Rural – AGERP/Barra do Corda;
b) Oﬁcio nº 106/2021 - GAB-BDC/CAMP-BDC/IFMA, de 19 de maio de 2021, destinado à Secretária Municipal de
Agricultura/Barra do Corda;
c)
Oﬁcio nº 107/2021 - GAB-BDC/CAMP-BDC/IFMA, de 20 de maio de 2021, destinado ao Sindicato dos
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Barra do Corda;
d) Oﬁcio nº 113/20210 - GAB-BDC/CAMP-BDC/IFMA, de 28 de maio de 2021, destinado à Cooperativa Mista dos
Pequenos Produtores Rurais do Pov. Copaíba – COOPAÍBA (Barra do Corda);
2. O mapeamento da produção local realizado com os(as) proponentes contratados no âmbito da Chamada
Pública n. 1/2019, processo n. 23249.010312.2021-57, pgs. 48 e 49.
3. As demandas alimentares/nutricionais do corpo discente do IFMA - Campus Barra do Corda durante o ano
letivo, conforme preceitos da Resolução CD/FNDE n. 6/2020, que dispõe sobre o atendimento da alimentação
escolaraosalunosdaeducaçãobásicanoâmbitodo Programa Nacionalde Alimentação Escolar- PNAE;
4. Considerando o disposto no Parecer nº 2/2021 da Procuradoria Jurídica do IFMA, registra-se que as previsões
semanais de cardápio a serem executados no ano letivo de 2021 foram anexados aos autos do mencionado do
processo nº 23249.039856.2020-10. Por oportuno, salienta-se que os itens alimenticios a serem adquiridos por
meio da Chamada Pública irão complementar a alimentação escolar regular, baseando- se nas diretrizes do PNAE e
na Resolução nº 465, de 23 de agosto de 2010, do Conselho Federal de Nutrição. Ademais, os quantitativos dos
itens alimenticios apresentados na Planilha de Aquisição foram estimados a partir da média de atendimentos
realizados pelo Setor de Alimentação e Nutrição (SAN-COD), dado que não é possível determinar a quantidade
exata dos mencionados itens. No processo de estimativa, foram considerados também os lanches que serão
fornecidos aos estudantes da Educação Básica quando da realização de eventos técnico-cientiﬁcos institucionais.
Por ﬁm, cabe destacar que os cardápios estão sujeitos à alterações em sua composição e sequência, uma vez que
pode haver atrasos na entrega de insumos e necessidade de manutenção/reparo em equipamentos destinados ao
preparo e/ou armazenamento de alimentos.
IV. Os preços de referência foram estabelecidos observando as diretrizes do art. 28 da Resolução CD/FNDE nº
6/2020, estando os mesmos dentro do prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias.
V.
No que tange ao prazo para execução dos créditos orçamentários recebidos no âmbito do PNAE,
especialmente à ultrapassagem do exercício de 2021, conforme se observa no objeto deste projeto básico, cabe
destacara Orientação Normativanº39, de 13/12/2011, da Advocacia-Geralda União(AGU), queestabelece:
"A VIGÊNCIA DOS CONTRATOS REGIDOS PELO ART. 57, CAPUT, DA LEI 8.666, DE 1993, PODE ULTRAPASSAR O
EXERCÍCIO FINANCEIRO EM QUE CELEBRADOS, DESDE QUE AS DESPESAS A ELES REFERENTES SEJAM
INTEGRALMENTE EMPENHADAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO, PERMITINDO-SE, ASSIM, SUA INSCRIÇÃO EM RESTOS A
PAGAR".
4. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
I. Será aceita a proposta do fornecedor:

a) que tenha atendido a todas as exigências de habilitação;
b) cujo produto ofertado tenha sido aprovado no teste de qualiﬁcação da amostra do produto;
c) cujaespeciﬁcaçãodoprodutoofertadosejacompativelcomadoedital da respectivachamadapública;
d) que tenha ofertado quantitativo não inferior a uma fração de entrega constante neste projeto básico;
e) que atenda às demais exigências do edital da chamada pública e de seus anexos.
f) A apresentação de Projeto de Venda para a contratação pretendida implica concordância do fornecedor em
fornecer os produtos pelo preço de referência constante neste projeto básico, independentemente do valor
apresentado em suaproposta.
g) A aceitabilidade será veriﬁcada por item, podendo o proponente ter item recusado e item aceito, ainda que
em um mesmo Projeto de Venda.
5. DA METODOLOGIA DEFORNECIMENTO
I. Aconvocação do fornecedor pelo Campus responsável pela chamada pública poderá ser por telefone, e-mail ou
pelos correios e será informado o endereço, a repartição, o prazo máximo para início do fornecimento, bem como
aquantidade aser adquirida, observadaafraçãomínima de entregaconstantenesteprojetobásico.
II. Todo fornecimento deverá vir acompanhado de um recibo de entrega contendo o peso/quantitativo de cada
produto, conforme unidade de fornecimento, e o nome do solicitante, devendo uma via ser entregue a quem
receber os produtos.
III. Os produtos deverão ser entregues, com todos os custos e despesas a cargo do contratado, as quais incluem
despesascomfrete, embalagens, encargosequaisqueroutrosnecessáriosaofornecimentodoproduto.
a) Nos meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro o fracionamento mínimo de entrega poderá ser
reduzido para até 50% (cinquenta por cento).
IV. O fornecimento deverá ser realizado no Almoxarifado ou no Refeitório do IFMA – Campus Barra do Corda,
conforme deﬁnição do Setor de Alimentação e Nutrição, SAN, da Instituição.
V. O endereço das instalações mencionadas no item anterior é o seguinte: BR 226, km 303, SN – Vila Nenzin/CEP
65.950-000 Barra do Corda – Maranhão.
VI. A convocação para início do fornecimento será realizada com antecedência mínima de 48 horas.
VII. Os gêneros alimenticios deverão ser entregues em dias úteis, nos horários das 8h às 11h ou das 14h às 17h.
VIII. Quando da entrega, os frutos deverão ser apresentados:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

isentos de substânciasterrosas;
sem sujidades ou corpos estranhos aderidos à superﬁcie externa;
sem parasitas, larvas ou outros animais nos produtos e embalagens;
sem umidade externa anormal;
isentos de odor e sabor estranhos;
isentos de enfermidades.

IX. Todos os produtos deverão estar acondicionados em embalagens novas e adequadas ao produto, que não
daniﬁquem e/ou provoquem lesões que afetem a sua aparência e/ou utilização.
X.
Todos os produtos deverão conter em suas embalagens: identiﬁcação do conteúdo, data de validade, e
identiﬁcação do produtor.
XI. A pontualidade na entrega das mercadorias para o Campus está vinculada ao cumprimento do Cardápio
Nutricional. A não pontualidade na entrega das mercadorias implicará em prejuízo à execução do cardápio e
consequentes transtornos ao balanceamento nutricional, dando ensejo à rescisão contratual e demais penalidades
cabíveis.
6. DO REAJUSTE
I. Os preços são ﬁxos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação dos projetos
de vendas.
a) Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão
sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do
Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatistica (IPCA/IBGE), dado que esse é o índice oﬁcial de monitoramento da
inﬂação no Brasil, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade,
conforme Acórdão nº 7184/2018 - TCU - Segunda Câmara (Relator Min. Augusto Nardes, Data da sessão:
07/08/2018), que ratiﬁcou o entendimento da Corte acerca do assunto, invocando, para tanto, o Acórdão nº
2205/2016-TCU-Plenário.
7. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
I. Cabe à Administração:

a) Acompanhar e ﬁscalizar a execução do contrato, bem como atestar, na Nota Fiscal Fatura, a entrega efetiva do
objeto, emitir Termo de Recebimento ou, se for o caso, recusar o fornecimento desconforme;
b) Efetuar os pagamentos ao contratado dentro do prazo estipulado no edital;
c) Aplicar ao contratado as penalidades regulamentares e contratuais;
d) Demais atividades legais e regulamentares.
II. Cabe à(o) Contratada(o):
a) Substituir ou, se for o caso, complementar, sem ônus adicionais e no prazo, todos os produtos recusados na
fase de recebimento;
b) Corrigir, às suas expensas, quaisquer danos causados à administração, decorrentes da utilização dos bens de
seu fornecimento;
c) Fornecer o objeto pelos preços apresentados em sua proposta, obedecendo aos preços constantes noedital da
chamada pública;
d)
Durante a vigência do contrato, informar o contratante sobre mudanças de endereço, assim como de
mudanças de números de telefone e de e-mail informados para contato, imediatamente à ocorrência de quaisquer
dessas alterações.
e)
Retirar todos os materiais recusados, das dependências do Campus, dentro do prazo ﬁxado, para sua
substituição ou para sanar outras falhas, independentemente do(a) contratado(a) ter cumprido a obrigação de
entregar outro material para nova veriﬁcação de compatibilidade com o objeto do contrato.
8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
I. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao
contratado as seguintes sanções, concomitantemente, sem o prejuízo de outras:
a) Advertência, comunicando o contratado sobre o descumprimento de obrigações assumidas, e, conforme o
caso, informando o prazo para a adoção das medidas corretivas cabíveis;
b) Multa:
1) de mora, correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do objeto a ser entregue, por dia de
atraso no fornecimento do objeto, sem justa fundamentação e prévia comunicação à Administração. Após cinco
dias úteis, sem o objeto tenha sido entregue, caracterizará descumprimento do contrato, ensejando sua rescisão.
2)
de mora, correspondente a 1% (um por cento) do valor do objeto recusado. Não havendo a troca ou a
complementação do objeto recusado no prazo de quarenta e oito horas, caracterizará descumprimento do
contrato, ensejando sua rescisão. Consequência idêntica terá se ocorrer nova recusa no mesmo fornecimento.
3) de mora, correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do objeto, por dia, pelo atraso na
retirada do objeto recusado, até o limite de cinco dias úteis, sem justa fundamentação e prévia comunicação à
Administração. Após esse prazo, sem que o objeto tenha sido retirado, será considerado abandono dos materiais,
podendo a administração dar-lhes a destinação que julgar conveniente.
4) compensatória, correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto vinculado à obrigação não
cumprida;
i. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no Câmpus em
favor do contratado. Caso o valor a ser descontado seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença
será cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessário, e com prazo de dez dias para pagamento por
meio de Guia de Recolhimento da União, GRU.
c) 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, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada.
1) Incorre nesta sanção aquele que entregar produtos de outrem, como se fosse de sua produção.
d) A recusa injustiﬁcada do proponente vencedor em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pela
Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades
legalmente estabelecidas.
e)
As sanções serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Uniﬁcado de Fornecedores,
SICAF,e, nocaso de suspensão de licitar, olicitante deverá serdescredenciado, por igual período, sem prejuízo das
multas previstas no edital e nas demais cominações legais.
f) Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa,
no prazo de cinco dias úteis, ou de dez dias úteis quando se tratar de inidoneidade, contado a partir da data em que
o fornecedor tomar ciência.
9. DA FISCALIZAÇÃO
I. A execução contratual será objeto de acompanhamento, controle, ﬁscalização e avaliação por representante
do contratante.
II.

O acompanhamento, o controle, a ﬁscalização e avaliação de que trata este item não excluem a

responsabilidade do contratado e nem confere ao contratante responsabilidade solidária, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução contratual.
III. O contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado, em desacordo com o
edital e seusanexos.
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
I. O edital da Chamada Pública poderá ser obtido, em formato digital, no Núcleo de Licitações e Contratos do
IFMA
– Campus Barra do Corda, ou no site do IFMA <https://portal.ifma.edu.br/licitacoes/>.
II. Os produtos alimenticios deverão atender ao disposto na legislação sanitária (federal, estadual ou municipal)
especíﬁca para os alimentos de origem animal e vegetal.
III. O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para a alimentação escolar
deverá respeitar os valores máximos por DAP/Ano/Entidade Executora, conforme determinação das unidades
governamentais competentes.
IV. A aquisição dos gêneros alimenticios será formalizada através de um Contrato de Aquisição de Gêneros
Alimenticios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, que estabelecerá com clareza e precisão as
condições para sua execução, expressas em cláusulas que deﬁnam os direitos, obrigações e responsabilidades das
partes, em conformidade com os termos do edital e respetivos anexos da chamada pública e da proposta a que se
vinculam, da Lei n. 8.666/1993, da Lei n. 11.947/2009, da Resolução CD/FNDE n. 6/2020, e demais normas legais
vigentes e aplicáveis.
V. As questões decorrentes da Chamada Pública, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão
processadas e julgadas na Justiça Federal, no foro da cidade de Barra do Corda/MA, com exclusão de qualquer
outro.
11. DOS RESPONSÁVEIS
Este Projeto Básico foi elaborado pela Comissão Especial de Compras da Agricultura Familiar - CECAF, instituída pela
PortariaIFMA/BarradoCordanº234, de28deoutubrode2021,publicadanoDiárioOﬁcialda União- DOU,de 29
de outubro de 2021:
André Brasil da Silva
Presidente

Ana Karina Franca Ferreira Carvalho
Membro
Conceilândia Mendes de Sousa
Membro
Danielle Priscilla Sousa Oliveira
Membro
Evandro da Silva Barros
Membro
Felipe Silva e Silva
Membro
Joseylza Lima Silva
Membro
Nayra Celene Pimentel Lima
Membro
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ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA

GRUPOS FORMAIS
DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA (CHAMADA PÚBLICA Nº

/

)

Eu,
representante da Cooperativa/Associação
, com CNPJ
nº
e DAPJurídica nº
declaro para os
devidos ﬁns que os gêneros alimenticios relacionados no projeto de venda no nome dos sócios são produzidos
nas suas Unidades de Produção Familiar.
,

/

/
Data

Município

Assinatura
...........................................................................................................................................
GRUPO INFORMAL* OU FORNECEDOR INDIVIDUAL
* No caso de Grupo Informal, todos os integrantes do Grupo deverão entregar a declaração individualmente OU
adaptarestadeclaraçãoconjuntamente(mencionandotodososnomes,CPFs,DAPseassinaturas)
DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA PRÓPRIA (CHAMADA PÚBLICA Nº

/

)

Eu,
,
CPF nº
,
DAP
nº
declaro para os devidos ﬁns que os
gêneros alimenticios relacionados no projeto de venda em meu nome são produzidos na minha Unidade de
Produção Familiar.

,

/

/
Data

Município

Assinatura

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO CONTROLE DO
LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA (CHAMADA PÚBLICA Nº /
) - GRUPO FORMAL

Eu,

,
representante
da
Cooperativa/Associação
, com CNPJ nº
e
DAP Jurídica nº
,GRUPOFORMAL,declaroparaosdevidosﬁnsqueédeminha responsabilidade
o controle do atendimento do limite individual de venda dos cooperados/associados do referido grupo formal.

,

/

Município

Assinatura do(a) Declarante

/
Data

ANEXO IV – MODELO DE PROJETO DE VENDA (GRUPOS FORMAIS)
PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR/PNAE
IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/ CHAM ADA PÚBLIC A Nº
I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
GRUPO FORMAL
1. Nome do Proponente
2. CNPJ
3. Endereço

4. Município/UF

5. E-mail

6. DDD/Fone

8. Nº DAP Jurídica 9. Banco

7. CEP
10. Agência Corrente

12. Nº de Associados
15. Nome do representante legal
18. Endereço

11. Conta Nº da Conta

13. Nº de Associados de acordo 14.Nºde Associados comDAP Física
com a Lei nº 11.326/2006
16.CPF
17.DDD/Fone
19. Município/UF

II – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
1.Nome da Entidade
2. CNPJ
3. Município/UF
Instituto Federal do Maranhão 10.735.145/0003-56
Barra do Corda/MA
Campus Barra do Corda
4. Endereço
5. DDD/Fone
Povoado Poraquê, S/N, Zona Rural, CEP 65.400-000
(99) 98419-0578
7. CPF
6. Nomedorepresentanteee-mail
Marinete Moura da Silva Lobo
364.329.203-10

marinete.lobo@ifma.edu.br
III – RELAÇÃO DE PRODUTOS

1.Produto

2. Unidade 3. Quantidade

4. Preço de Aquisição* 5. Cronograma de
Entrega dos produtos
4.1.
4.2.Total
Unitário

1
2
3
4
5
Obs.: * Preço publicado no Edital n xxx/xxxx (o mesmo que consta na chamada pública).
Declaroestar de acordocom ascondições estabelecidas neste projetoe que as informações acima conferemcom
as condições de fornecimento.
Local e Data:
Assinatura do Representante do Fone/E-mail:
Grupo Formal:

ANEXO V – MODELO DE PROJETO DE VENDA (GRUPOS INFORMAIS)

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR/PNAE
IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/ CHAM ADA PÚBLIC A Nº-I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
GRUPO INFORMAL
1. Nome do Proponente
2. CPF
3. Endereço

4. Município/UF

6. E-mail (quando houver)

5. CEP

7. Fone

8.Organizado por Entidade Articuladora ( ) Sim ( ) 9.NomedaEntidadeArticuladora 10. E-mail/Fone
Não
quando houver)
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
III– IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
1. Nome da Entidade
2.CNPJ
3.Município
Instituto Federaldo Maranhão- Campus Barra 10.735.145/0003-56
Barra do Corda/MA
do Corda
4. Endereço
5.DDD/Fone
Povoado Poraquê, S/N, Zona Rural, CEP 65.400-000
(99) 98419-0578
7.CPF
6. Nomedorepresentanteee-mail
Marinete Moura da Silva Lobo
364.329.203-10

marinete.lobo@ifma.edu.br
1. Identiﬁcação do
Agricultor (a) Familiar

IV – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS
2. Produto
3.Unidade 4.Quantidade
5.Preço de
Aquisição*
/Unidade

6.Valor Total

Total
agricultor
Total
agricultor
Total
agricultor
Obs.:* Preçopublicadono Editalnxxx/xxxx(omesmoque
consta na chamada pública).
V – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO
1.Produto

2.Unidade

Total do
projeto

3.Quantidade 4.Preço/Unidade 5.Valor Total
por Produto

1
2
3
4
5
6
7
8
Total do
projeto:

6.Cronograma
de Entrega
dos Produtos

Declaroestar de acordocom ascondições estabelecidas neste projetoe que as informações acima conferemcom
as condições de fornecimento.
Assinatura doRepresentante do Fone/E-mail:
Local e Data:
Grupo Informal

Local e Data:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Agricultores (as)
Fornecedores
(as) do Grupo Informal

Assinatur
a

ANEXO VI – MODELO DE PROJETO DE VENDA (FORNECEDORES INDIVIDUAIS)

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAM ADA PÚBLIC A Nº 04/2021
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

Produto

II- RELAÇÃO DOS PRODUTOS
Preço de Aquisição* Cronograma de
Unidade
Quantidade
Entrega dos produtos
Unitário Total

1
3
4
5
6
7
8
Obs.: Preço publicado no Edital n xxx/xxxx (o mesmo que consta na chamada pública).
III – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
Nome
CNPJ
Município Barra
Instituto Federal do Maranhão 10.735.145/0003-56
do Corda/MA
Campus Barra do Corda
Endereço
Fone
BR 226, km 303, S/N, Vila Nenzin, CEP 65.950-000
(99) 98419-0578
Nomedo RepresentanteLegal
CPF: 364.329.203-10
Marinete Moura da Silva Lobo

marinete.lobo@ifma.edu.br
Declaroestar de acordocom ascondições estabelecidas neste projetoe que as informações acima conferemcom
as condições de fornecimento.
Local e Data:
Assinatura do Fornecedor Individual CPF

ANEXO VII - MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO

Eu

, RG

,declaroparaﬁnsde

, CPF

recebimento deﬁnitivo que recebi e conferi os produtos entregues por
, CPF

,RG

,constantesnaNotaFiscalnº

. Declaro

ainda que os produtosestão de acordocomas características e quantidadescontratadas.

,

/

Município

Assinatura do(a) Declarante

/
Data

ANEXO VIII - MODELO PROPOSTO DE CONTRATO DE VENDA
CONTRATO Nº
/
CHAMADA PÚBLICA Nº /
PROCESSO Nº 23249.039856.202010
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
OInstituto Federal do Maranhão - Campus Codó, pessoa jurídica de direitopúblico, comsede ao Povoado Poraquê,
S/N, Zona Rural, Codó/MA, CEP 65.400-000, inscrita no CNPJ sob nº 10.735.145/0010-85, representada neste ato
pelo Diretor-Geral, o Prof.Dr.Wady Lima Castro Júnior, doravante denominado CONTRATANTE, e poroutro
lado (nomedogrupo formal ou informal oufornecedorindividual), comsituado à Av. ,
n.º
,
em
(município), inscrita no CNPJ sob n.º
, (para grupo formal), CPFsob n.º
(grupos informais e
individuais), doravantedenominado(a) CONTRATADO(A),fundamentados nasdisposições da Lein°11.947/2009 e
da Lei nº 8.666/93, etendoemvistao que consta na Chamada Pública nº , resolvemcelebraropresente
contrato mediante as cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, semestre de 20XX,
descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública nº , o qual ﬁca fazendo
parte integrante dopresente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA:
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimenticios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE
conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA:
O limite individual de venda de gêneros alimenticios do CONTRATADO, será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
por DAP poranocivil, referente àsuaprodução, conformealegislaçãodo Programa Nacional deAlimentação
Escolar.
CLÁUSULA QUARTA:
Pelo fornecimento dos gêneros alimenticios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de Gêneros
Alimenticios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$
(
).
a. O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e das Notas
Fiscaisde Vendapelapessoaresponsávelpelaalimentaçãonolocaldeentrega, consoanteanexodeste
Contrato.
b. Opreçodeaquisiçãoéopreçopagoaofornecedordaagriculturafamiliarenocálculodopreçojádevem
estar 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.

Produto

Unidade

Periodicidade
Quantidade de Energia

1
2
3
4
5
6
7
Valor Total do Contrato

Preço de Aquisição
Preço
Unitário Preço Total
(divulgado
na
chamada
pública
)

CLÁUSULA QUINTA:

As despesas decorrentes dopresentecontratocorrerãoàcontadas seguintesdotaçõesorçamentárias:
PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE.
CLÁUSULA SEXTA:
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea “a”, e após a tramitação do
processoparainstruçãoeliquidação, efetuaráoseupagamentonovalorcorrespondenteàsentregasdomês
anterior.
CLÁUSULA SÉTIMA:
OCONTRATANTEque não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATADO,estásujeitoa
pagamento de multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida.
CLÁUSULA OITAVA:
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no §7º do artigo 57 da Resolução do FNDE
que dispõe sobre o PNAE as cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade,
apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimenticios da Agricultura
FamiliarparaAlimentaçãoEscolaredocumentosanexos,estandoàdisposiçãoparacomprovação.
CLÁUSULA NONA:
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO 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 à ﬁscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA:
OCONTRATANTEemrazão da supremaciadointeressepúblicosobre os interesses particularespoderá:
a. modiﬁcar unilateralmente ocontratopara melhor adequação às ﬁnalidades de interesse público,
respeitando os direitos do CONTRATADO;
b. rescindirunilateralmenteocontrato, noscasosdeinfração contratualouinaptidão do CONTRATADO;
c. ﬁscalizar a execução docontrato;
d. aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do CONTRATADO,
deverá respeitar o equilíbrio econômico-ﬁnanceiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a
indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
Aﬁscalizaçãodopresente contratoﬁcaráacargodorespectivoﬁscaldecontrato, da Secretaria Municipalde
Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras entidades designadas pelo
contratante ou pelalegislação.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:
O presente contrato rege-se, ainda, pela chamadapública n.º
/20XX, pelaResoluçãoCD/FNDE nº _
_/20XX, pela Lei nº 8.666/1993 e pela Lei n° 11.947/2009, em todos os seus termos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as suas
condições essenciais.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá
validade se enviada mediante registro de recebimento ou por fax, transmitido pelas partes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante Cláusula
Décima Quinta, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notiﬁcação ou interpelação judicial
ou extrajudicial, nos seguintes casos:

a. por acordo entre aspartes;
b. pela inobservância de qualquer de suas condições;
c. por quaisquer dos motivos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:
Opresentecontratovigorará da suaassinaturaatéaentregatotaldosprodutosmedianteocronograma
apresentado (Cláusula Quarta) ou até
de
_de
.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:
É competente o Foro daComarca de
para dirimir qualquer controvérsia que se
originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, na
presença de duastestemunhas.
(Município/UF),

,

de

de

CONTRATADO(S) (Individual ou Grupo Informal)
CONTRATADA (Grupo Formal)
DIRETOR-GERAL
TESTEMUNHAS:
1.
2.

Documento assinado eletronicamente por:

https://suap.ifma.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:
Código Veriﬁcador: 260746

Instituto Federal do Maranhão - IFMA - Site: www.ifma.edu.br
Endereço: Povoado Poraquê, S/N, Codó-MA, None, CODO / MA, CEP 65400-000 - Fone: None

. (município)

