
 

DECLARAÇÃO 

À  

Prefeitura Municipal de Campo Belo do Sul - SC 

Ref.: CHAMADA PÚBLICA nº. 01/2016 

Prezados Senhores: 

 

Declaramos, sob as penas da Lei, 

 que conhecemos e aceitamos as condições constantes desta Chamada Pública e seus anexos, e 

que atendemos plenamente aos requisitos necessários para habilitação e os constantes nesse 

edital; 

 que correrão por conta, quaisquer outras despesas não incluídas na cotação  do(s) preço(s) do(s) 

produto(s) licitado(s);  

 que aceitam as condições impostas por este edital e que submetem se ao disposto pela Lei 

8.666/93 e Diplomas Complementares; 

 que o(s) produto(s) a ser(em) entregue(s) ficará(ao) sob a inteira responsabilidade, até a entrega 

definitiva; 

 que não possuímos em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 anos, em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, ou em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvos na condição 

de aprendiz, a partir de 14 anos.  

 

Campo Belo do Sul-SC, XX de XX de 2016. 

 

 

 

 

 

Ass. Licitante 

CPF:  

 

 

 

 

  



 

 

DECLARAÇÃO  

 

 

Eu, ___________________________, interessado em participar da Chamada Pública nº 01/2016, 

da Prefeitura Municipal de Campo Belo do Sul - SC declaro, sob as penas da Lei que, em relação à 

mim inexiste fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública.  

 

 

 Campo Belo do Sul-SC, xx de xxxx de 2016. 

 

 

 

 

 

Assinatura licitante 

CPF:  

 

 

 

  



 

 

DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

 

 

Eu, ______________________________________, interessado em participar da Chamada Pública 

nº 01/2016, da Prefeitura Municipal de Campo Belo do Sul - SC declaro, sob as penas da Lei que, 

as seguintes informações no que se refere: 

 

 

Nome do Responsável:  

CPF: 
Telefone (Empresa / Fax / Celular): 

E-mail:  

Endereço: 

Agência e Conta Bancário:  

 

 

Campo Belo do Sul-SC, xx de xxxx de 2016. 

 

 

 

Assinatura licitante 

CPF:  

 



 

 

ANEXO V 

 

 

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 
 

  

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

  

Projeto para atendimento da chamada pública nº01/2016 

  

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

B – Grupo Informal 

1. Nome da Entidade Articuladora: 2.Cadastro no SIBRATER 

3. Endereço:  4. Município:Campo Belo do Sul-SC 5.CEP88580000 

6. CPF: 7. E-mail: 
8.DDD/Fone: 
 

 
 
  

II – FORNECEDORES PARTICIPANTES (APENAS GRUPO INFORMAL) 

  1. Nome 2.CPF 3.DAP 4. Banco e nº da Agência  5. Nº da Conta Corrente 

1   
  

  
  
 

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

1. Nome da Entidade:PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL 2.CNPJ: 82777319/0001-92 
3.Município:Campo Belo do 
Sul/sc 

4. Endereço:MAJOR TEODÓSIO FURTADO,30 5.DDD/Fone49-32491133 



6. Nome do representante e e-mail: EDILSON JOSÉ DE SOUZA – pe.edilson@bol.com.br 7.CPF:610.553.529-53 

  

IV – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS 

De acordo com o art. 24 da Resolução 25 do FNDE/2012, o limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural 
será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP por ano civil. 

  

  1. Identificação do Agricultor Familiar 2. Produto 3.Unidade 4.Quantidade 5.Preço/Unidade 6.Valor Total  

1 

Nome  

     

Nº DAP      
  

    
Total agricultor 

 

2 

Nome  

 
    

Nº DAP  
    

    
Total agricultor 

 

3 

Nome  

     

Nº DAP      
  

    
Total agricultor 

 

4. 

Nome  

     

Nº DAP      
  

    
Total agricultor 

 

5. 

Nome  

     

Nº DAP      
  

    
Total agricultor 

 

6. 

Nome  

    
              

Nº DAP      
  

    
Total agricultor 

 
7. 

Nome       

Nº DAP      Total agricultor  

        

8. 
Nome       

Nº DAP      Total agricultor  

  

 
 
 



   1. Produto 2.Unidade 
 

4.Preço/Unidade 5.Valor Total por Produto 

 1 
      2 
      3 
      4 
      5 
     6      

7      

8      

    
 

  Total do projeto: 
   

  

VI – DESCREVER OS MECANISMOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

 

  

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

  
B - Grupo Informal 

Campo Belo do Sul/SC,  

 
Agricultores Fornecedores do Grupo Informal Assinatura 

 

  

   

   
    

   
    

   
    

 

 



(*) 

ANEXO VI 

 

 
 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 

 

MODELO 

TERMO DE RECEBIMENTO 

  

1. Atesto que (nome da Entidade Executora) _________________________________________ 

________________________________________________________________________________, 

CNPJ________________________________, representada por (nome do representante 

legal)___________________________________________________________________________, 

CPF _______________________ recebeu em _____/_____/______ ou durante o período de 

____/____/______ a ____/____/_____ do(s) nome(s) do(s) fornecedor(es)-

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________os produtos abaixo relacionados: 

 

2. Produto  3. Quantidade  4. Unidade 5. Valor Unitário 6. Valor Total (*) 

       

       

       

       

       

7. Totais       

(*) Anexar notas fiscais 

8. Nestes termos, os produtos entregues estão de acordo com o Projeto de Venda de Gêneros 

Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e totalizam o valor de R$ 

__________________(_____________________________________________________________ ). 

 Declaro ainda que o(s) produto(s) recebido(s) está (ão) de acordo com os padrões de qualidade aceitos 

por esta instituição, comprometendo-nos a dar a destinação final aos produtos recebidos, conforme 

estabelecido na aquisição da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, aprovado pelo CAE. 

 

____________________________, ____ de __________ de _____. 

 

_________________________________________ 

Representante da Entidade Executora 

 

________________________________________ 

Representante do Grupo Fornecedor 

 

    Ciente: ___________________________________ 

            Entidade Articuladora  



(*) 

ANEXO VII 

 

 
 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 

 

MODELO 

RESULTADO DA ANÁLISE 

 

  

1. Atesto que (nome da Entidade Executora) _________________________________________ 

________________________________________________________________________________, 

CNPJ________________________________, representada por (nome do representante 

legal)___________________________________________________________________________, 

CPF _______________________ recebeu em _____/_____/______ ou durante o período de 

____/____/______ a ____/____/_____ do(s) nome(s) do(s) fornecedor(es)-

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________os produtos abaixo relacionados: 

 

2. Produto  3. Quantidade  4. Unidade 5. Análise (Apto ou Não Apto) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 6. Nestes termos, os produtos entregues estão de acordo com artigo 25 da Resolução do FNDE nº. 

38/2009, em que os produtos a serem adquiridos para a clientela do PNAE foram previamente 

submetidos ao controle de qualidade, observando-se a legislação pertinente. 

 7. Declaro ainda que o(s) produto(s) recebido(s) está (ão) de acordo com os padrões de qualidade 

aceitos por esta instituição, pela ANVISA/Ministério da Saúde, pela SUASA/MAPA e ANVISAS 

Locais e/ou Estaduais. 

 

____________________________, ____ de __________ de _____. 

 

 

_________________________________________ 

Representante da Entidade Executora 

 

________________________________________ 

Representante do Grupo Fornecedor 

 



CONTRATO N.º XX/20XX 

 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

 

A Prefeitura Municipal de Campo Belo do Sul, pessoa jurídica de direito público, com 

sede à Rua Major Teodósio Furtado, n.º 30, inscrita no CNPJ sob n.º 82.777.319/0001-

92, representada neste ato pelo (a) Prefeito (a) Municipal, o (a) Sr. (a) Edilson José de 

Souza, doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado fornecedor do grupo 

informal, XXX, inscrito no CPF sob n.º XXX, doravante denominado (a) 

CONTRATADO (A), fundamentados nas disposições Lei n.º 11.947, de 16/06/2009, e 

tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº XX/20XX, resolvem celebrar o 

presente contrato mediante as cláusulas que seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

É objeto desta contratação a aquisição de AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR 

FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR FORNECIDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO 

CONFORME RESOLUÇÃO FNDE Nº 38/2009 - PNAE CONFORME CHAMA 

PÚBLICA 01/2011, para alunos da rede de educação básica pública, verba 

FNDE/PNAE, primeiro e segundo semestre de 20XX, de acordo com a chamada 

pública n.º XX/20XX, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, 

independentemente de anexação ou transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: 

O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura 

Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros 

Alimentícios da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA:  

O limite individual de venda de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do 

Empreendedor Familiar Rural será de até R$ 9.000,00 (nove mil reais) por Declaração 

de Aptidão ao PRONAF – DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a 

legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS 

deverão informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores 

individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 

Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo 30 dias após a 

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

 

CLÁUSULA QUINTA: 

O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da 

Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, expedida pelo Departamento de 

Compras, sendo o prazo do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 

dois dias úteis. 

 



A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de 

acordo com a chamada pública n.º XX/20XX.  

O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se-á mediante apresentação do Termo de 

Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no 

local de entrega. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA:  

Grupo Informal: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos 

descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, cada 

CONTRATADO (A) receberá o valor de cada item (ns), conforme: 

ITEM CÓDIGO QTD DESCRIÇÃO UNID PREÇO 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: 

No valor mencionado na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, recursos 

humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, 

trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento 

das obrigações decorrentes do presente contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA: 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações 

orçamentárias: 

 

(25) 33900000000000 

(36) 33900000000000 

(42) 33900000000000 

 

CLÁUSULA NONA:  

O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula quinta, alínea 

“b”, e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu 

pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior.  

Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência 

de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual. 

Será(ão) efetuado(s) após 30 (trinta) dias da(s) entrega(s), ou da(s) emissão(ões) da(s) 

nota(s) fiscal(is)  decorrente(s), ou da(s) emissão(ões) das AF(s), valendo-se, sempre, da 

mais recente 

Haverá uma retenção de 2,3% sobre o valor da(s) nota(s) fiscal(is) a fim de retenção do 

INSS. Não haverá reajuste(s) enquanto estiver válida a proposta de preço(s). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: 

O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento 

do CONTRATADO FORNECEDOR, deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1% ao 

dia, sobre o valor da parcela vencida. Ressalvados os casos quando não efetivados os 

repasses mensais de recursos do FNDE em tempo hábil. 

 

CLÁUSULA ONZE: 

Nos casos de inadimplência da CONTRATANTE, proceder-se-á conforme o § 1º, do 

art. 20 da Lei n.º 11.947, de 16/06/2009 e demais legislações relacionadas. 

 

 



 

CLÁUSULA DOZE: 

O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, 

cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congêneres, dos produtos participantes do 

Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação 

Escolar, estando à disposição para comprovação. 

 

CLÁUSULA TREZE: 

O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos as Notas 

Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento, apresentados nas prestações de contas, 

bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para 

Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação. 

 

CLÁUSULA QUATORZE: 

É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR 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 QUINZE: 

O CONTRATANTE em razão da supremacia dos interesses públicos sobre os interesses 

particulares poderá: 

 modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de 

interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO; 

 rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou 

inaptidão do CONTRATADO; 

 fiscalizar a execução do contrato; 

 aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 

 

Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do 

CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o 

aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.  

 

CLÁUSULA DEZESSEIS: 

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos 

pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, 

cobrada judicialmente. 

 

CLÁUSULA DEZESSETE: 

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, 

da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades 

designadas pelo FNDE. 

 

CLÁUSULA DEZOITO:  

O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.º XX/20XX, pela Resolução 

CD/FNDE n.º 38, de 16/07/2009, pela Lei n.º 11.947, de 16/06/2009, em todos os seus 

termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso.  

 

 

 

 



CLÁUSULA DEZENOVE: 

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as 

partes, resguardada as suas condições essenciais. 

 

CLÁUSULA VINTE: 

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio 

de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento, por 

fac-simile transmitido pelas partes. 

 

CLÁUSULA VINTE E UM: 

Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por 

carta, consoante Cláusula Vinte, poderá ser rescindido, de pleno direito, 

independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos 

seguintes casos: 

 por acordo entre as partes; 

 pela inobservância de qualquer de suas condições; 

 qualquer dos motivos previstos em lei. 

 

CLÁUSULA VINTE E DOIS:  

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos 

adquiridos ou até 31 de dezembro de 20XX. 

 

 

CLÁUSULA VINTE E TRÊS: 

É competente o Foro da Comarca de Campo Belo do Sul para dirimir qualquer 

controvérsia que se originar deste contrato. 

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias 

de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

 

Campo Belo do Sul, XX de XX de 20XX. 

  

 

 

______________________________________________ 

CONTRATANTE 

  

 

 

______________________________________________ 

CONTRATADO 

 

TESTEMUNHAS: 

1.  

2. 

 

 

 

 

 

 


