ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 – CP-PMS-SEMED

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 310321-01-PMS-SEMAD

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR
FAMILIAR RURAL, ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS E INFORMAIS, PARA ATENDER OS ALUNOS
MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA/PA.
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EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA/PA, CNPJ Nº 04.888.517/0001-10, sediada à Avenida Victor
Engelhard, nº 123, Bairro: Centro, CEP 68.860-000, Salvaterra-PA, Estado do Pará, representada pelo Prefeito
Municipal, Sr. CARLOS ALBERTO SANTOS GOMES, brasileiro, casado, agente político, portadora da Carteira de
Identidade Nº 1544027 – PC/PA, e inscrito no CPF/MF sob o Nº 151.912.652-20, domiciliado e residente na Travessa
Oitava S/Nº, Bairro: Paes de Carvalho, CEP: 68.860-000, no Município de Salvaterra, Estado do Pará, com
INTERVENIÊNCIA da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, sediada à
Rua Cearense, S/Nº, Bairro: Centro, CEP: 68.860-000, no Município de Salvaterra, Estado do Pará, representada pelo
Secretário Municipal de Educação, Sr. KLÉBSON SALGADO GLÓRIA, brasileira, paraense, professor, portador da
Carteira de Identidade nº 6659315 – PC/PA e inscrita no CPF/MF sob o nº 972.337.572-91 , domiciliado e residente na
Segunda Rua, nº 310, Bairro: Caldeirão, CEP: 68860-000, no Município de Salvaterra, Estado do Pará, e por
intermédio da Comissão Permanente de Licitação, designada através da Portaria n.º 106/2021 de 19 de janeiro de
2021, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade CHAMADA PÚBLICA
Nº XXX/2021 – CP-PMS-SEMED, destinada a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS E INFORMAIS, PARA
ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA/PA, quantitativos e
condições dispostas neste Edital e seus anexos.
Aplicam-se a esta licitação as seguintes disposições legais:













Lei Federal Nº 13.987/2020.
Lei Federal Nº 11.947/2009.
Resolução CD/FNDE Nº 6/2020.
Resolução CD/FNDE Nº 2/2020.
Resolução CD/FNDE Nº 4/2015.
Resolução CD/FNDE Nº 26/2013.
Lei nº 8.078/90-Código de Defesa do Consumidor que trata de matéria no âmbito da Administração Pública e suas
alterações.
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores;
Lei Complementar nº 147/2014.
Decreto Federal nº 8.538/2015.
Lei Complementar nº 155/2016.
Lei nº 8.666/93, bem como, portarias, instruções normativas, resoluções e regulamentos e de outras normas
aplicáveis ao objeto deste certame.

A CHAMADA PÚBLICA é condicionada aos princípios basilares da administração publica os quais se vinculam ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e aos
que lhes são correlatos, bem como no desenvolvimento sustentável e nas dimensões econômica, social, ambiental e
cultural, no mínimo, com base nos planos de gestão de logística sustentável dos órgãos e das entidades.
E em obediência aos princípios administrativos invocados pela administração publica, e resguardados o interesse da
mesma de forma isonômica, geram a segurança da contratação.
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1. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA E DA SESSÃO PÚBLICA:

1.1 – DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA
DIA: 11 de junho de 2021 a 30 de junho de 2021.
HORÁRIO: 08:00 hrs as 14:00 hrs (horário de Brasília/DF)
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA/PA, Avenida Victor Engelhard, nº 123, Bairro: Centro,
CEP 68.860-000, Salvaterra-PA

1.2

- DA SESSÃO PÚBLICA (ABERTURA)
DIA: 01 de julho de 2021.
HORÁRIO: 10h00min (horário de Brasília/DF)
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, sediada à Rua Cearense, S/Nº, Bairro: Centro, CEP:
68.860-000, no Município de Salvaterra, Estado do Pará.

2. DO OBJETO

2.1 A presente licitação tem como objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA

FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS E
INFORMAIS, PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE
SALVATERRA/PA, conforme descrição no Anexo I - Termo de Referência e conforme §1º do art.14 da Lei n.º
11.947/2009 e Resolução FNDE n.º 04/2015.
3. DO VALOR ESTIMADO DA DESPESA
3.1 O valor estimado para esta licitação é de R$ 716.028,50 (setecentos e dezesseis mil vinte e oito reais e
cinquenta centavos).
Itens

1.

Produto
Abacaxi – In natura. Produto novo, saudável, de
1ª qualidade, tamanho médio, limpos,
apresentando grau de maturação que permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o
consumo, com ausência de sujidades, parasitas e
larvas.

Unid.

Quant.

Valor Med

V. Total R$

Und.

8.000

R$ 3,56

R$ 28.480,00
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Abacate - In natura. Produto novo, saudável, de 1ª
qualidade, tamanho médio, limpos, apresentando
grau de maturação que permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo, com
ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Abóbora - In natura. Produto novo, saudável, de
1ª qualidade, tamanho médio, limpos,
apresentando grau de maturação que permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o
consumo, com ausência de sujidades, parasitas e
larvas.
Alface - In natura. Produto novo, saudável, de 1ª
qualidade, tamanho médio (25 cm), limpos,
embalados individualmente, em condições
adequadas para o consumo, folhas limpas e
preservadas com ausência de sujidades, parasitas
e larvas.
Banana Prata - In natura. Produto novo, saudável,
de 1ª qualidade, limpos, apresentando grau de
maturação que permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo, com ausência de
sujidades, parasitas e larvas.
Batata doce - In natura. Produto novo, saudável,
de 1ª qualidade, tamanho médio, limpos,
apresentando grau de maturação que permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o
consumo, com ausência de sujidades, parasitas e
larvas.
Cariru - In natura. Produto novo, saudável, de 1ª
qualidade, tamanho médio, limpos, apresentando
grau de maturação que permita suportar a
manipulação, em condições adequadas para o
consumo, folhas limpas e preservadas com
ausência de sujidades, parasitas e larvas. Maços
de 100g.
Coentro (Cheiro verde) - In natura. Produto novo,
saudável, de 1ª qualidade, tamanho médio,

Kg

2.000

R$ 7,75

R$ 15.500,00

Kg

3.000

R$ 4,97

R$ 14.910,00

Mç

1000

R$ 5,00

R$ 5.000,00

Kg

5.000

R$ 7,18

R$ 35.900,00

Kg

800

R$ 5,50

R$ 4.400,00

Mç

1500

R$ 2,40

R$ 3.600,00

Mç

2.000

R$ 2,48

R$ 4.960,00
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

limpos, apresentando grau de maturação que
permita suportar a manipulação, em condições
adequadas para o consumo, folhas limpas e
preservadas com ausência
de sujidades,
parasitas e larvas. Maços de 100g.
Couve - In natura. Produto novo, saudável, de 1ª
qualidade, tamanho médio, limpos, apresentando
grau de maturação que permita suportar a
manipulação, em condições adequadas para o
consumo, folhas limpas e preservadas com
ausência de sujidades, parasitas e larvas. Maços
de 100g.
Coco (seco) - In natura. Produto novo, saudável,
de 1ª qualidade, tamanho médio, limpos,
apresentando grau de maturação que permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o
consumo, com ausência de sujidades, parasitas e
larvas.
Coco Verde- In natura. Produto novo, saudável,
de 1ª qualidade, tamanho médio, limpos,
apresentando grau de maturação que permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o
consumo, com ausência de sujidades, parasitas e
larvas.
Espinafre - In natura. Produto novo, saudável, de
1ª qualidade, tamanho médio, limpos,
apresentando grau de maturação que permita
suportar a manipulação,
em condições
adequadas para o consumo, folhas limpas e
preservadas com ausência
de sujidades,
parasitas e larvas. Maços de 100g.
Farinha de Tapioca. Produto novo, peneirada,
com características próprias preservadas,
adequada para o consumo, com ausência de
sujidades e parasitas. Em embalagem plástica
transparente de 1 litro.
Frango (abatido no dia). Produto abatido no dia,
resfriado, embalado em saco plástico
transparente, atóxico, limpo, não violado,

Mç

1500

R$ 2,60

R$ 3.900,00

Und.

1.000

R$ 2,08

R$ 2.080,00

Und.

2.000

R$ 2,67

R$ 5.340,00

Mç

800

R$ 3,50

R$ 2.800,00

Litro

1.000

R$ 2,20

R$ 2.200,00

Kg

3000

R$ 11,50

R$ 34.500,00
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

resistente, que garantam a integridade do
produto. A rotulagem deve conter: Data do
processamento e de fabricação, procedência
nome ou marca, nº de registro de Inspeção
Municipal, e ou Vigilância Sanitária.
Frango Caipira (abatido no dia). Produto abatido
no dia, resfriado, embalado em saco plástico
transparente, atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garantam a integridade do
produto. A rotulagem deve conter: Data do
processamento e de fabricação, procedência
nome ou marca, nº de registro de Inspeção
Municipal, e ou Vigilância Sanitária.
Feijão Caupi - In natura. Produto de 1ª qualidade,
constituído de no mínimo 90% de grãos inteiros e
íntegros, na cor característica a variedade
correspondente de tamanho e formatos naturais,
maduros, limpos e secos. Embalagem de 1 Kg.
Feijão verde - In natura. Produto de 1ª qualidade,
constituído de no mínimo 90% de grãos inteiros e
íntegros, na cor característica a variedade
correspondente de tamanho e formatos naturais,
maduros, limpos e secos. Embalagem de 1 Kg.
Farinha de Mandioca Torrada, lavada, nova.
Adequada para o consumo, com ausência de
sujidades, parasitas e larvas. Em fardos plásticos
transparentes de 30 Kg.
Goma de Tapioca (Fécula) - In natura. Produto
novo, peneirada, com características próprias
preservadas, adequada para o consumo, com
ausência de sujidades e parasitas. Em
embalagem plástica transparente de 1 Kg.
Leite de búfala pasteurizado, resfriado, selada em
embalagem de 1 litro. A rotulagem deve conter:
Data do processamento, procedência nome ou
marca, nº de registro de Inspeção Municipal e ou
Vigilância Sanitária.
Limão - In natura. Produto novo, saudável, de 1ª
qualidade, tamanho médio, limpos, apresentando
grau de maturação que permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em

Kg

1.500

R$ 17,50

R$ 26.250,00

Kg

1500

R$ 6,50

R$ 9.750,00

Mç

600

R$ 3,22

R$ 1.932,00

Fd

250

R$ 175,83

R$ 43.957,50

Kg

800

R$ 6,13

R$ 4.904,00

Litro

2000

R$ 4,00

R$ 8.000,00

Kg

100

R$ 3,27

R$ 327,00

Avenida Victor Engelhard, Nº 123 – Centro, CEP: 68860 – 000 – Salvaterra – PA
– Email: salvaterracpl2021@gmail.com – CNPJ: 04.888.517/0001-10.

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

condições adequadas para o consumo, com
ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Mamão - In natura. Produto novo, saudável, de 1ª
qualidade, tamanho médio, limpos, apresentando
grau de maturação que permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo, com
ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Macaxeira - In natura. Produto novo, saudável, de
1ª qualidade, lavado, apresentando grau de
maturação que permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo, com ausência de
sujidades, parasitas e larvas.
Maxixe- In natura. Produto novo, saudável, de 1ª
qualidade, limpos, apresentando grau de
maturação que permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo, com ausência de
sujidades, parasitas e larvas.
Melancia - In natura. Produto novo, saudável, de
1ª qualidade, limpos, apresentando grau de
maturação que permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo, com ausência de
sujidades, parasitas e larvas.
Ovos caipiras. Ovos íntegros, novos, tamanho
médio, limpos, com características próprias
preservadas, adequadas para o consumo, com
ausência de sujidades. Registro de Inspeção
Municipal.
Peixe (File congelado). Congelado, sem pele, com
características próprias preservadas, adequadas
para o consumo, em embalagem plástica
transparente de até 5 Kg. A rotulagem deve
conter: Data do processamento e de fabricação,
procedência nome ou marca, nº de registro de
Inspeção Municipal, e ou Vigilância Sanitária.
Polpa de Frutas Acerola. Polpa de frutas
congeladas, em embalagem de 1 kg transparente,
com identificação do sabor, origem, data do

Kg

800

R$ 6,00

R$ 4.800,00

Kg

2000

R$ 4,26

R$ 8.520,00

Kg

200

R$ 6,15

R$ 1.230,00

Kg

10.000

R$ 3,42

R$ 34.200,00

Und.

3000

R$ 0,63

R$ 1.890,00

Kg

3.000

R$ 33,75

R$ 101.250,00

Kg

2.000

R$ 11,71

R$ 23.420,00

Avenida Victor Engelhard, Nº 123 – Centro, CEP: 68860 – 000 – Salvaterra – PA
– Email: salvaterracpl2021@gmail.com – CNPJ: 04.888.517/0001-10.

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

processamento e validade, nº de registro de
Inspeção.
Polpa de Frutas Goiaba. Polpa de frutas
congeladas, em embalagem de 1 kg transparente,
com identificação do sabor, origem, data do
processamento e validade, nº de registro de
Inspeção.
Polpa de Frutas Maracujá. Polpa de frutas
congeladas, em embalagem de 1 kg transparente,
com identificação do sabor, origem, data do
processamento e validade, nº de registro de
Inspeção.
Polpa de Frutas Cupuaçu. Polpa de frutas
congeladas, em embalagem de 1 kg transparente,
com identificação do sabor, origem, data do
processamento e validade, nº de registro de
Inspeção.
Polpa de Frutas Muruci. Polpa de frutas
congeladas, em embalagem de 1 kg transparente,
com identificação do sabor, origem, data do
processamento e validade, nº de registro de
Inspeção.
Polpa de Frutas Taperebá. Polpa de frutas
congeladas, em embalagem de 1 kg transparente,
com identificação do sabor, origem, data do
processamento e validade, nº de registro de
Inspeção.
Polpa de açaí. Produto processado no dia,
branqueado, resfriado, com cor, sabor e textura
características da polpa do fruto. Com ausência
de sujidades, parasitas e resíduos. Processado
em embalagem de 1 litro, com identificação de
origem e data de processamento. Devidamente
inspecionado e fiscalizado pela Vigilância
Sanitária.
Tucupi. Produto com coloração características
próprias, embalagem em saco transparente rígido
de 1litro, A rotulagem deve conter: Data do
processamento e de fabricação, procedência
nome ou marca, nº de registro de Inspeção
Municipal, e ou Vigilância Sanitária.

Kg

2.000

R$ 12,88

R$ 25.760,00

Kg

2.000

R$ 13,00

R$ 26.000,00

Kg

2.000

R$ 14,83

R$ 29.660,00

Kg

1.000

R$ 12,50

R$ 12.500,00

Kg

1.000

R$ 12,17

R$ 12.170,00

Litro

6.000

R$ 15,00

R$ 90.000,00

Litro

1.000

R$ 5,00

R$ 5.000,00
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

Jambu - In natura Produto novo, saudável, de 1ª
qualidade, tamanho médio, limpos, apresentando
grau de maturação que permita suportar a
manipulação, em condições adequadas para o
consumo, folhas limpas e preservadas com
ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Polpa de Camarão. Camarão regional,
descascado, congelado, embalagem de 1kg,
transparente, atóxico. A rotulagem deve conter:
Data do processamento e de fabricação,
procedência nome ou marca, nº de registro de
Inspeção Municipal, e ou Vigilância Sanitária.
Maniva pré-cozida. Produto com caraterísticas
próprias, congelada, com baixo teor de água,
embalagem em sacos transparente, atóxico, de 1
kg.
A rotulagem deve conter: Data do
processamento e de fabricação, procedência
nome ou marca, nº de registro de Inspeção
Municipal, e ou Vigilância Sanitária.
Chouriço Marajoara. Produto com características
próprias da região, em embalagem de até 5kg,
transparente, atóxica, com teor de gordura de até
7%, limite máximo de 3% de sal. A rotulagem
deve conter: Data do processamento e de
fabricação, procedência nome ou marca, nº de
registro de Inspeção Municipal, e ou Vigilância
Sanitária.
Manteiga do Marajó (com leite de Búfala). Produto
com características próprias da região,
embalagem em potes transparentes de 500g, com
percentual de 3 a 7% de sal. A rotulagem deve
conter: Data do processamento e de fabricação,
procedência nome ou marca, nº de registro de
Inspeção Municipal, e ou Vigilância Sanitária.
Doce de Leite (com leite de Búfala). Produto
oriundo do leite da búfala, característico da
região, pastoso, embalagem em potes
transparentes de 250g. A rotulagem deve conter:
Data do processamento e de fabricação,
procedência nome ou marca, nº de registro de
Inspeção Municipal, e ou Vigilância Sanitária.

Mç

1.000

R$ 4,00

R$ 4.000,00

Kg

500

R$ 40,00

R$ 20.000,00

Kg

600

R$ 12,63

R$ 7.578,00

Kg

1000

R$ 30,46

R$ 30.460,00

Kg

200

R$ 27,50

R$ 5.500,00

Kg

200

R$ 34,00

R$ 6.800,00
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42.

43.

Queijo do Marajó. Em embalagem a vaco
transparente de 250 gramas. A rotulagem deve
conter data de processamento e validade,
procedência, nome ou marca, número de registro
de inspeção municipal (SIE ou SIM) e vigilância
sanitária.
Quiabo – In natura. Produto novo, saudável, de 1ª
qualidade, limpos, apresentado grau de
maturação que permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequados para consumo, com ausência de
sujidades, parasita e larvas.

Kg

400

R$ 15,00

R$ 6.000,00

Kg

200

R$ 3,00

R$ 600,00

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS E FINANCEIROS
4.1 As despesas decorrentes da contratação do objeto correrão da conta dos recursos consignados no orçamento
do Fundo Municipal de Educação de Salvaterra:
4.2 Dotação Orçamentaria: Exercício 2021.
12.306.0022.2084 – Gestão do PNAE – Ensino Fundamental
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recurso - 11220000 – Transferência de Recurso do PNAE
12.306.0022.2085 – Gestão do PNAE – Alimentação Escolar - AEE
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recurso - 11220000 – Transferência de Recurso do PNAE
12.306.0022.2086 – Gestão do PNAE – Ensino Médio
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recurso - 11220000 – Transferência de Recurso do PNAE
12.306.0022.2087 – Gestão do PNAE – Pré-Escolar/Creche
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recurso - 11220000 – Transferência de Recurso do PNAE
12.306.0022.2088 – Gestão do PNAE – EJA
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recurso - 11220000 – Transferência de Recurso do PNAE
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12.306.0022.2089 – Gestão do PNAE – Quilombolas
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recurso - 11220000 – Transferência de Recurso do PNAE
5. DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EDITAL
A Chamada pública será iniciada com a convocação dos interessados por meio da publicação do aviso do
Edital na imprensa oficial dos Municípios do Estado do Pará - FAMEP, Diário Oficial da União - DOU, Jornal de
grande circulação, no Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará –
TCM/PA, e no sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Salvaterra/PA.
6. MODIFICAÇÃO DO EDITAL
6.1 Em caso de modificações no Edital serão divulgadas pelos mesmos instrumentos de publicações utilizados para
divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico aos licitantes.
7. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS DO EDITAL
7.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes a Chamada Pública serão enviados a Comissão Permanente de
Licitação, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, via E-mail:
salvaterracpl2021@gmail.com e/ou presencialmete na Sala da Comissão Permanente de Licitação, sito a Av.
Engelhard, Nº 123, Centro, CEP 68.860-000 – Salvaterra - Pará.
7.2 Os pedidos de esclarecimentos serão respondidos no prazo de dois dias úteis, contado da data de
recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos
anexos.
7.3 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no email da solicitante bem como no Portal dos

Jurisdicionados do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA, e no sítio eletrônico
oficial da Prefeitura Municipal de Salvaterra/PA.
8. DOS PEDIDOS DE IMPUGNACAO DO EDITAL
8.1 Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do Edital da Chamada Pública, por email e/ou presencial, na
forma prevista no Edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.
8.2 Os pedidos de impugnação referentes ao processo licitatório serão enviados a Comissão Permanennte de
Licitação, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, via E-mail:
salvaterracpl2021@gmail.com e/ou presencialmete na Sala da Comissão Permanente de Licitação, sito a Av.
Engelhard, Nº 123, Centro, CEP 68.860-000 – Salvaterra - Pará.
8.3 A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá a Comissão Permanente de Licitação, auxiliada pelos
responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento da impugnação.
8.4 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela Comissão
Permanente de Licitação, nos autos do processo de licitação.
8.5

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a
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8.6 Em caso de acolhimento da impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização
do certame.
9. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO
9.1 Poderão participar desta Chamada Pública, interessados dos grupos formais, informais e fornecedores
individuais.
9.2 Para emissão da DAP fisica ou juridica a entidade articuladora deverá ta cadastrada no Sistema Brasileiro de
Assistência e extenção Rural – SIBRATER ou ser filiado ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais; Sindicato dos
Trabalhadores da Agricultura Familiar ou entidade credenciada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA .
9.3 O limite individual de venda do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar
deverá respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por DAP/ANO, e será controlada pelo FNDE e
MDA, conforme acordo de cooperação firmado entre estes (Art. 32 da Resolução Nº 26/2012).
9.4 O encaminhamento dos projetos de venda pressupõe o pleno conhecimento de todas as exigências contidas
neste edital de Chamada Públicae implica a aceitação integral e irretratavél aos seus termos e condições nele
dispostas.
10. DA HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR
Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua produção agrícola na forma de Fornecedores
Individuais, Grupos Informais e Grupos Formais, de acordo com o Art. 27 da Resolução FNDE nº 06, DE 08 DE
MAIO DE 2020.
10.1 ENVELOPE Nº 001 - HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL DENTETORES DE DAP/FISICA (não
organizado em grupo).
10.1.1 Prova de inscrição no Cadastro de PessoasFísica - CPF
10.1.2 Extrato da DAP/Física do agricultor Familiar participação, emitido nos últimos 60 dias;
10.1.3 Prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em normativas específicas;.
10.1.4 Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria,
relacionada no projeto de venda.
10.2 ENVELOPE Nº 001 - HABILITAÇÃO DOS GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES,
DETENTORES DE DAP FÍSICA (organizados em grupo):
10.2.1 Prova de inscrição no Cadastro de PessoasFísica – CPF
10.2.2 Extrato da DAP/Física do agricultor Familiar participação, emitido nos últimos 60 dias;
10.2.3 Prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em normativas específicas;.
10.2.4 Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria,
relacionada no projeto de venda.
10.3 ENVELOPE Nº 001 - HABILITAÇÃO DOS GRUPOS FORMAIS, DETENTORES DE DAP JURÍDICA:
10.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
10.3.2 Extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias;
10.3.3 Extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias;
Avenida Victor Engelhard, Nº 123 – Centro, CEP: 68860 – 000 – Salvaterra – PA
– Email: salvaterracpl2021@gmail.com – CNPJ: 04.888.517/0001-10.

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

10.3.4 Prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço – FGTS;
10.3.5 Cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão competente;
10.3.6 Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos
associados/cooperados;
10.3.7 Declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento do limite
individual de venda de seus cooperados/associados;
10.3.8 Prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em normativas específicas.
11. ENVELOPE 2 – PROJETO DE VENDA
11.1. No Envelope nº 02 os Fornecedores Individuais, Grupos Informais ou Grupos Formais deverão apresentar o
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar conforme Anexo (modelo da Resolução FNDE n.º
06/2020).
11.2. Os projetos de venda e a seleção dos proponentes serão apresentados em sessão pública e registrada em ata.
11.3. O(s) projeto(s) de venda a ser(em) contratado(s) será( ão) selecionado(s) conforme critérios estabelecidos
pelo art. 25 da Resolução FNDE Nº 06/2020.
11.4. Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar o nome, o CPF e nº da
DAP Física de cada agricultor familiar fornecedor quando se tratar de Fornecedor Individual ou Grupo Informal, e o
CNPJ E DAP jurídica da organização produtiva quando se tratar de Grupo Formal.
11.5. Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos constatada na abertura dos envelopes
poderá ser concedido abertura de prazo para sua regularização de até 02 (dois) dias, conforme análise da
Comissão Julgadora.
12. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS
12.1 Em conformidade com o artigo 35 da RESOLUÇÃO Nº 06, DE 08 DE MAIO DE 2020:
12.1.1. Art. 35 Para seleção, os projetos de venda habilitados devem ser divididos em: grupo de projetos de fornecedores
locais, grupo de projetos das Regiões Geográficas Imediatas, grupo de projetos das Regiões Geográficas Intermediárias,
grupo de projetos do estado, e grupo de projetos do país.
§ 1º Entende-se por local, no caso de DAP Física, o município indicado na DAP.
§ 2º Entende-se por local, no caso de DAP Jurídica, o município onde houver a maior quantidade, em números
absolutos, de DAPs Físicas registradas no extrato da DAP Jurídica.
3º Entre os grupos de projetos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade para seleção: I – o grupo de
projetos de fornecedores locais tem prioridade sobre os demais grupos;
II – o grupo de projetos de fornecedores de Região Geográfica Imediata tem prioridade sobre o de Região
Geográfica Intermediária, o do estado e o do País;
III – o grupo de projetos de fornecedores da Região Geográfica Intermediária tem prioridade sobre o do estado e
do país;
IV – o grupo de projetos do estado tem prioridade sobre o do País.
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§ 4º Em cada grupo de projetos, deve-se observar a seguinte ordem de prioridade para seleção:
I – os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades
quilombolas, não havendo prioridade entre estes;
a) para efeitos do disposto neste inciso, devem ser considerados Grupos Formais e Grupos Informais de
assentamentos da reforma agrária, comunidades quilombolas e/ou indígenas aqueles em que a composição seja de, no
mínimo, 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos 15 cooperados/associados das organizações produtivas
respectivamente, conforme identificação na(s) DAP(s);
b) no caso de empate entre Grupos Formais de assentamentos da reforma agrária, comunidades quilombolas
e/ou indígenas, em referência ao disposto no § 4º inciso I deste artigo, têm prioridade organizações produtivas com
maior porcentagem de assentados da reforma agrária, quilombolas ou indígenas no seu quadro de
associados/cooperados. Para empate entre Grupos Informais, terão prioridade os grupos com maior porcentagem de
fornecedores assentados da reforma agrária, quilombolas ou indígenas, conforme identificação na(s) DAP(s).
II – os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, segundo a Lei nº
10.831/2003, o Decreto nº 6.323/2007 e devido cadastro no MAPA;
III – os Grupos Formais sobre os Grupos Informais, estes sobre os Fornecedores Individuais, e estes, sobre
Cooperativas Centrais da Agricultura Familiar (detentoras de DAP Jurídica conforme Portarias do MAPA que
regulamentam a DAP);
a) no caso de empate entre Grupos Formais, em referência ao disposto no § 4º inciso III deste artigo, têm
prioridade organizações produtivas com maior porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares
rurais no seu quadro de associados/ cooperados, conforme DAP Jurídica;
b) em caso de persistência de empate, deve ser realizado sorteio ou, em havendo consenso entre as partes,
pode-se optar pela divisão no fornecimento dos produtos a serem adquiridos entre as organizações finalistas.
IV – Caso a EEx não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo de projetos de
fornecedores locais, estas devem ser complementadas com os projetos dos demais grupos, de acordo com os critérios
de seleção e priorização estabelecidos no caput e nos § 1º e § 2º;
13. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS
13.1. O(s) fornecedor (es) classificado(s) em primeiro lugar dos deverão entregar as amostras indicadas que são os
itens do Termo de Referência: 05,06,13,18,19,20,22,23,25,28,29,30,31,32,33,34,35,37,40,41,42. Serão avaliadas,
imediatamente após a fase de habilitação. O resultado da análise será publicado na FAMEP, e estará disponível o
resultado na secretaria municipal de educação, e nos autos do processo licitatório.
13.2. A amostra será uma embalagem de cada, entregue em perfeito estado de conservação, devendo entregar
apenas um item ex: KG, LITRO, POTE, NA BANDEJA COM PAPEL FILME, não sendo necessário o fardo.
13.3. O vencedor do (s) item(ns) deverá fazer um oficio para Secretaria Municipal de Educação NA Rua Cearense
s/nº, centro, (ao lado da Prefeitura Municipal de Salvaterra), em 02 (duas) vias, devidamente assinado pelo
responsável, destacando os produtos conforme abaixo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após publicação na
FAMEP.
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Nº

Produto

14. DO PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
14.1. O prazo para entrega dos produtos será diário, semanal, quinzenal ou mensal, de acordo com o cronograma da
Escola de Educação, em observância ao cenário epidemiológico, com a emissão da Ordem de Fornecimento emitida
pela Secretaria Municipal de Educação, serão feitas de forma parceladas, conforme as solicitações;
14.2. As entregas serão, obrigatoriamente, entregues nos locais designado pela secretaria, em dias úteis e em horário
de 08:00 às 12:00h, sendo o frete, carga e descarga de responsabilidade da contratada até o local indicado;
14.3. As entregas deverão ser realizadas na Secretaria Municipal de Educação: Galpão 2: Avenida Paulo Ribeiro, S/Nº,
entre 6ª e 7ª Ruas, Bairro: Centro.
14.4. A entrega deverá obedecer o protocolo do Ministério da Saúde e do Decreto Municipal em vigor;
14.5. Qualquer eventualidade que prejudique o fornecimento, deverá ser devidamente justificada em documento oficial,
enviado com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas antes e aceito pela secretaria de educação;
14.6.Em caso de devolução dos produtos por estar em desacordo com as especificações do termo de referência, todas
as despesas serão atribuídas ao fornecedor;
14.7. A substituição dos produtos devolvido deverá ser efetuada imediatamente ou de acordo com o prazo
estabelecido referente a cada caso, após recebimento de notificação assinada pelo responsável pela identificação do
desacordo;
14.8. Em hipótese alguma serão aceitos a recarga em desacordo com exigido nas normas legais pertinentes à matéria,
bem como às condições aqui pactuadas, ficando a cargo do fiscal do contrato o controle do objeto fornecido.
15. PROCEDIMENTOS DE REALIZAÇÃO DE CHAMADA PÚBLICA
15.1. Diante do cenário epidemiológico COVID-19, os fornecedores deverão comparecer munidos de Máscara, e com
sua caneta cor azul/preta, não deverá ser repassada caneta, evitando o contato, obedecendo os protocolos do
Ministério da Saúde.
15.2. Os envelopes deverá ser entregue devidamente lacrados, no horário designado para sessão, GRUPO FORMAL
E INFORMAL, deverão comparecer apenas com o representante responsável, munidos da documentação solicitada no
edital, com procuração, caso necessário, NÃO DEVENDO COMPARECER TODOS OS ASSOCIADOS E
COOPERADORES VINCULADOS, para evitar aglomeração.
15.3. Serão recebidos os envelopes, conferido a documentação e projeto de venda, esta conferência só para fins se
atendeu todos os documentos solicitados. E dando continuidade, será suspensa a sessão para conferência da
veracidade dos DAPS, e análise dos projetos de venda em acordo com o art. 35 Resolução nº 06 de 08 de maio de
2020, e marcada uma nova data para resultado da classificação da ordem do artigo 35.
15.3.1. Havendo falha na documentação, necessário para habilitação, o prazo será aberto, no máximo de 02 (dois)
dias úteis.
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15.3.1.1. Resolução nº 06 08 de maio de 2020 - Artigo 36 § 4º Na ausência ou desconformidade de qualquer
documento necessário à habilitação, ou de amostras a serem apresentadas conforme descrito no artigo 41, fica
facultado à EEx a abertura de prazo para a regularização das desconformidades.
15.3.2. Caso for certidões fiscais, será dado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para regularização da mesma.
16. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO
16.1 O Acompanhamento e fiscalização do objeto serão exercidos pelo Servidor designado através de portaria. Em sua
ausência, será designado outro(a) servidor(a), a critério da administração;
16.2. O (a) servidor (a) designado(a) será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto e
apresentará à CONTRATANTE, relatório comunicando qualquer inadimplência ocorrida na execução contratual, sendo
sua responsabilidade efetuar o atesto acerca do recebimento dos produtos;
16.3. A presença da fiscalização não elide nem diminui a responsabilidade do fornecedor (a) contratado (a);
16.4. O fiscal do contrato será responsável pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como também, realizar a
devida conferência, para verificar a conformidade com a solicitação, e ainda:
16.4.1. Pelas anotações em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato;
16.5.Observar todos os aspectos estipulados (prazo e local de entrega, observância acerca das especificações,
qualidade e quantidade do objeto contratado);
16.6. A Fiscalização poderá, inclusive, fazer cumprir a especificações do objeto e demais condições constantes do
Instrumento Contratual e do Termo de Referência;
16.7. O fiscal poderá suspender o fornecimento do objeto julgado inadequado, no caso de inobservância, pela
CONTRATADA, de quaisquer de suas exigências, dentro do prazo por ela fixado, ou pela prática de irregularidade ou
omissão no comprimento do objeto do contrato;
16.8. Qualquer entendimento entre a fiscalização e a CONTRATADA, desde que não inflija nenhuma cláusula
contratual, será feito por escrito, não sendo tomadas em considerações quaisquer alegações da CONTRATADA com
fundamento em ordens ou declarações verbais;
16.9. A atuação ou omissão, total parcial, da fiscalização da CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA de total
responsabilidade pelo cumprimento das obrigações estabelecidas no Contrato.
17. DA SUBCONTRATAÇÃO
Não será admitida a subcontratação do objeto licitado.
18. DA GARANTIA
18.1. Todos os itens deverão possuir controle de qualidade, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e
demais normas legais vigentes em relação a matéria.
18.2. Os gêneros alimentícios deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na legislação de alimentos
com característica de cada produto (organolépticas, físico-químicas, microbiológicas, microscópicas, toxicológicas),
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estabelecida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, Ministério da Agricultura/Pecuária e
Abastecimento e pelas Autoridades Sanitárias Locais para cada gênero, e registro no órgão fiscalizador quando couber
(SIM, SIE, SIF).
19. DAS OBRIGAÇÕES DA (S) LICITANTE (S) VENCEDORA (S)
19.1. Sem prejuízo do respeito aos dispositivos legais que fundamentam aos certames licitatórios, as obrigações
inerentes à contratada encontram-se previstas na minuta do contrato – ANEXO, parte integrante deste edital.
20. DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS FORNECIMENTOS
20.1. Os fornecimentos serão executados e recebidos de acordo com as condições constantes no Termo de
Referência – Anexo I.
21. DO PAGAMENTO
21.1. Os pagamentos serão efetuados conforme condições contidas no Termo de Referência e na minuta contratual –
ANEXO.
22. DOS ANEXOS
22.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
a) Anexo I – Termo de Referência;
b) Anexo II – Modelos de Projeto de Venda
c) Anexo III – Modelo de Declaração documentando o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da
Constituição Federal;
23. DO FORO
As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão
processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade de Salvaterra, com exclusão de qualquer outro.
Salvaterra /PA, 08 de junho de 2021.
SILVIO DOS SANTOS
CARDOSO:74177427268

Assinado de forma digital por
SILVIO DOS SANTOS
CARDOSO:74177427268
Dados: 2021.06.08 19:33:12 -03'00'

SILVIO DOS SANTOS CARDOSO
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
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Assinado de forma digital por
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ANEXO – I – TERMO DE REFERÊNCIA

1 - Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, através de grupos
formais e informais, para atender os alunos matriculados nas escolas do Município de Salvaterra/PA.
2 - Justificativa:
O município tem 55 escolas, sendo 52 municipais, e 03 estaduais, distribuídas na zona rural e urbana, com esse
cenário epidemiológico que estamos vivenciando, decorrente da Doença por Coronavirus – COVID- 19 (SARS-CoV-2, novo
Coronavirus), as aulas foram suspensas, obedecendo as recomendações do Ministério da Saúde, que uma delas é evitar
aglomeração, devido os quadros de infectados no Brasil e nosso Estado. A secretaria de educação tem tomado as
precauções recomendadas pelo Ministério da Saúde e decreto municipal, no entanto, as secretarias das escolas continuam
funcionando, dando todo suporte ao aprendizado dos alunos matriculados na rede de ensino.
Com a publicação da Lei nº 13.987, de 07 de abril de 2020, alterou a lei de 2009 do PNAE, em caráter emergencial por
causa da pandemia, para garantir a entrega dos alimentos às famílias dos alunos das escolas enquanto elas estão fechadas.
A Resolução nº 2 do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional (FNDE), de 09 de abril de 2020, também
estabeleceu regras para a comida chegar aos alunos durante o período do estado de calamidade pública, e com as aulas
suspensas, não será possível o atendimento da merenda escolar presencial, diante disto, nesse primeiro momento será
entregue kits uma média de 4.000 alunos serão beneficiados, em acordo com o levantamento previsto pelo censo escolar de
2020 e número de aluno(s) matriculados para o ano letivo de 2021. Os KIT’s da alimentação escolar será entregue nas
escolas, de acordo com as demandas de cada escola. Os Kit’s serão de acordo com as determinações do PNAE, respeitando
os hábitos alimentares, a cultura do município, a qualidade nutricional e sanitária.
No segundo momento quando retornarem as aulas, já estamos com o cardápio elaborado para atendimento da
alimentação escolar, atendendo de imediato o fornecimento da merenda nas escolas municipais.
Alguns itens no cardápio como: tucupi, maniva, chouriço e camarão serão utilizados de acordo com cardápio sugerido
pelo nutricionista, levando em consideração a sazonalidade dos produtos, respeitando a cultura alimentar da localidade que
segue um calendário escolar que geralmente prevê eventos festivos que retratam os hábitos alimentares/culturais locais,
respeitando ainda o que sugere a Seção II, Art.17 da Resolução Nº 06; de 08 de maio de 2020, que diz: “Dos Cardápios Da
Alimentação Escolar. Art. 17 Os cardápios da alimentação escolar devem ser elaborados pelo RT do PNAE, tendo como base
a utilização de alimentos in natura ou minimamente processados, de modo a respeitar as necessidades nutricionais, os hábitos
alimentares, a cultura alimentar da localidade e pautar-se na sustentabilidade, sazonalidade e diversificação agrícola da região
e na promoção da alimentação adequada e saudável.”
Em atendimento o que preconiza a Lei nº 11.947 de 16 de junho de 2009, onde lê-se:
Art. 2º São diretrizes da alimentação escolar:
VI – o direito à alimentação escolar, visando a garantir segurança alimentar
e nutricional dos alunos, com acesso de forma igualitária, respeitando as
diferenças biológicas entre idades e condições de saúde dos alunos que
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necessitem de atenção especifica e aqueles que se encontram em
vulnerabilidade social.

Importante, destacar a valorização dos hábitos alimentares regionais e estimular a educação alimentar e
nutricional; incluindo a possibilidade de compra dos agricultores dos grupos formais e informais, dialogando com os
princípios da Constituição Federal que regem a administração pública.
3 - Planilha de quantidade:

Nº

Produto

Unidade

Quant.

44.

Abacaxi – In natura

Und

8.000

45.

Abacate - In natura

Kg

2.000

46.

Abóbora - In natura

Kg

3.000

47.

Alface - In natura

Mç

1000

48.

Banana Prata - In natura

Kg

5.000

49.

Batata doce - In natura

Kg

800

Especificações
Produto novo, saudável, de 1ª qualidade, tamanho
médio, limpos, apresentando grau de maturação que
permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o
consumo, com ausência de sujidades, parasitas e
larvas.
Produto novo, saudável, de 1ª qualidade, tamanho
médio, limpos, apresentando grau de maturação que
permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o
consumo, com ausência de sujidades, parasitas e
larvas.
Produto novo, saudável, de 1ª qualidade, tamanho
médio, limpos, apresentando grau de maturação que
permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o
consumo, com ausência de sujidades, parasitas e
larvas.
Produto novo, saudável, de 1ª qualidade, tamanho
médio (25 cm), limpos, embalados individualmente, em
condições adequadas para o consumo, folhas limpas e
preservadas com ausência de sujidades, parasitas e
larvas.
Produto novo, saudável, de 1ª qualidade, limpos,
apresentando grau de maturação que permita suportar
a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo, com ausência
de sujidades, parasitas e larvas.
Produto novo, saudável, de 1ª qualidade, tamanho

Avenida Victor Engelhard, Nº 123 – Centro, CEP: 68860 – 000 – Salvaterra – PA
– Email: salvaterracpl2021@gmail.com – CNPJ: 04.888.517/0001-10.

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

50.

Carirú - In natura

Mç

1500

51.

Coentro (Cheiro verde) In natura

Mç

2.000

52.

Couve - In natura

Mç

1500

53.

Coco (seco) - In natura

Und

1.000

54.

Coco Verde- In natura

Und

2.000

55.

Espinafre - In natura

Mç

800

médio, limpos, apresentando grau de maturação que
permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o
consumo, com ausência de sujidades, parasitas e
larvas.
Produto novo, saudável, de 1ª qualidade, tamanho
médio, limpos, apresentando grau de maturação que
permita suportar a manipulação, em condições
adequadas para o consumo, folhas limpas e
preservadas com ausência de sujidades, parasitas e
larvas. Maços de 100g
Produto novo, saudável, de 1ª qualidade, tamanho
médio, limpos, apresentando grau de maturação que
permita suportar a manipulação, em condições
adequadas para o consumo, folhas limpas e
preservadas com ausência de sujidades, parasitas e
larvas. Maços de 100g
Produto novo, saudável, de 1ª qualidade, tamanho
médio, limpos, apresentando grau de maturação que
permita suportar a manipulação, em condições
adequadas para o consumo, folhas limpas e
preservadas com ausência de sujidades, parasitas e
larvas. Maços de 100g
Produto novo, saudável, de 1ª qualidade, tamanho
médio, limpos, apresentando grau de maturação que
permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o
consumo, com ausência de sujidades, parasitas e
larvas.
Produto novo, saudável, de 1ª qualidade, tamanho
médio, limpos, apresentando grau de maturação que
permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o
consumo, com ausência de sujidades, parasitas e
larvas.
Produto novo, saudável, de 1ª qualidade, tamanho
médio, limpos, apresentando grau de maturação que
permita suportar a manipulação, em condições
adequadas para o consumo, folhas limpas e
preservadas com ausência de sujidades, parasitas e
larvas. Maços de 100g
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56.

Farinha de Tapioca

Litro

1.000

57.

Frango (abatido no dia)

Kg

3000

58.

Frango Caipira (abatido
no dia)

Kg

1.500

59.

Feijão Caupi - In natura

Kg

1500

60.

Feijão verde - In natura

Mç

600

61.

Farinha de Mandioca

Fd

250

62.

Goma de Tapioca
(Fécula) - In natura

Kg

800

63.

Leite de Búfala Pasteurizado

Litro

2000

64.

Limão - In natura

Kg

100

Produto novo, peneirada, com características próprias
preservadas, adequada para o consumo, com ausência
de sujidades e parasitas. Em embalagem plástica
transparente de 1 litro.
Produto abatido no dia, resfriado, embalado em saco
plástico transparente, atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garantam a integridade do produto. A
rotulagem deve conter: Data do processamento e de
fabricação, procedência nome ou marca, nº de registro
de Inspeção Municipal, e ou Vigilância Sanitária.
Produto abatido no dia, resfriado, embalado em saco
plástico transparente, atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garantam a integridade do produto. A
rotulagem deve conter: Data do processamento e de
fabricação, procedência nome ou marca, nº de registro
de Inspeção Municipal, e ou Vigilância Sanitária.
Produto de 1ª qualidade, constituído de no mínimo 90%
de grãos inteiros e íntegros, na cor característica a
variedade correspondente de tamanho e formatos
naturais, maduros, limpos e secos. Embalagem de 1
Kg.
Produto de 1ª qualidade, constituído de no mínimo 90%
de grãos inteiros e íntegros, na cor característica a
variedade correspondente de tamanho e formatos
naturais, maduros, limpos e secos. Embalagem de 1
Kg.
Torrada, lavada, nova. Adequada para o consumo,
com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Em
fardos plásticos transparentes de 30 Kg.
Produto novo, peneirada, com características próprias
preservadas, adequada para o consumo, com ausência
de sujidades e parasitas. Em embalagem plástica
transparente de 1 Kg.
Leite de búfala pasteurizado, resfriado, selada em
embalagem de 1 litro. A rotulagem deve conter: Data
do processamento, procedência nome ou marca, nº de
registro de Inspeção Municipal e ou Vigilância
Sanitária.
Produto novo, saudável, de 1ª qualidade, tamanho
médio, limpos, apresentando grau de maturação que
permita suportar a manipulação, o transporte e a
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65.

Mamão - In natura

Kg

800

66.

Macaxeira - In natura

Kg

2000

67.

Maxixe- In natura

Kg

200

68.

Melancia - In natura

Kg

10.000

69.

Ovos caipiras

Und

3000

70.

Peixe (File congelado)

Kg

3.000

71.

Polpa de Frutas Acerola

Kg

2.000

72.

Polpa de Frutas Goiaba

Kg

2.000

conservação em condições adequadas para o
consumo, com ausência de sujidades, parasitas e
larvas.
Produto novo, saudável, de 1ª qualidade, tamanho
médio, limpos, apresentando grau de maturação que
permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o
consumo, com ausência de sujidades, parasitas e
larvas.
Produto novo, saudável, de 1ª qualidade, lavado,
apresentando grau de maturação que permita suportar
a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo, com ausência
de sujidades, parasitas e larvas.
Produto novo, saudável, de 1ª qualidade, limpos,
apresentando grau de maturação que permita suportar
a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo, com ausência
de sujidades, parasitas e larvas.
Produto novo, saudável, de 1ª qualidade, limpos,
apresentando grau de maturação que permita suportar
a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo, com ausência
de sujidades, parasitas e larvas.
Ovos íntegros, novos, tamanho médio, limpos, com
características próprias preservadas, adequadas para
o consumo, com ausência de sujidades. Registro de
Inspeção Municipal.
Congelado, sem pele, com características próprias
preservadas, adequadas para o consumo, em
embalagem plástica transparente de até 5 Kg. A
rotulagem deve conter: Data do processamento e de
fabricação, procedência nome ou marca, nº de registro
de Inspeção Municipal, e ou Vigilância Sanitária.
Polpa de frutas congeladas, em embalagem de 1 kg
transparente, com identificação do sabor, origem, data
do processamento e validade, nº de registro de
Inspeção.
Polpa de frutas congeladas, em embalagem de 1 kg
transparente, com identificação do sabor, origem, data
do processamento e validade, nº de registro de

Avenida Victor Engelhard, Nº 123 – Centro, CEP: 68860 – 000 – Salvaterra – PA
– Email: salvaterracpl2021@gmail.com – CNPJ: 04.888.517/0001-10.

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

73.

Polpa de Frutas
Maracujá

Kg

2.000

74.

Polpa de Frutas
Cupuaçu

Kg

2.000

75.

Polpa de Frutas Muruci

Kg

1.000

76.

Polpa de Frutas
Taperebá

Kg

1.000

Litro

6.000

77.

Polpa de açaí

78.

Tucupi

Litro

1.000

79.

Jambu - In natura

Mç

1.000

80.

Polpa de Camarão

Kg

500

Inspeção.
Polpa de frutas congeladas, em embalagem de 1 kg
transparente, com identificação do sabor, origem, data
do processamento e validade, nº de registro de
Inspeção.
Polpa de frutas congeladas, em embalagem de 1 kg
transparente, com identificação do sabor, origem, data
do processamento e validade, nº de registro de
Inspeção.
Polpa de frutas congeladas, em embalagem de 1 kg
transparente, com identificação do sabor, origem, data
do processamento e validade, nº de registro de
Inspeção.
Polpa de frutas congeladas, em embalagem de 1 kg
transparente, com identificação do sabor, origem, data
do processamento e validade, nº de registro de
Inspeção.
Produto processado no dia, branqueado, resfriado,
com cor, sabor e textura características da polpa do
fruto. Com ausência de sujidades, parasitas e resíduos.
Processado em embalagem de 1 litro, com
identificação de origem e data de processamento.
Devidamente inspecionado e fiscalizado pela Vigilância
Sanitária.
Produto com coloração características próprias,
embalagem em saco transparente rígido de 1litro, A
rotulagem deve conter: Data do processamento e de
fabricação, procedência nome ou marca, nº de registro
de Inspeção Municipal, e ou Vigilância Sanitária.
Produto novo, saudável, de 1ª qualidade, tamanho
médio, limpos, apresentando grau de maturação que
permita suportar a manipulação, em condições
adequadas para o consumo, folhas limpas e
preservadas com ausência de sujidades, parasitas e
larvas.
Camarão
regional,
descascado,
congelado,
embalagem de 1kg, transparente, atóxico. A rotulagem
deve conter: Data do processamento e de fabricação,
procedência nome ou marca, nº de registro de
Inspeção Municipal, e ou Vigilância Sanitária.
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81.

Maniva pré-cozida

Kg

600

82.

Chouriço Marajoara

kg

1000

83.

Manteiga do Marajó
(com leite de Búfala)

Kg

200

84.

Doce de Leite (com leite
de Búfala)

kg

200

85.

Queijo do Marajó

Kg

400

86.

Quiabo – In natura

Kg

200

Produto com caraterísticas próprias, congelada, com
baixo teor de água, embalagem em sacos
transparente, atóxico, de 1 kg. A rotulagem deve
conter: Data do processamento e de fabricação,
procedência nome ou marca, nº de registro de
Inspeção Municipal, e ou Vigilância Sanitária.
Produto com características próprias da região, em
embalagem de até 5kg, transparente, atóxica, com teor
de gordura de até 7%, limite máximo de 3% de sal. A
rotulagem deve conter: Data do processamento e de
fabricação, procedência nome ou marca, nº de registro
de Inspeção Municipal, e ou Vigilância Sanitária.
Produto com características próprias da região,
embalagem em potes transparentes de 500g, com
percentual de 3 a 7% de sal. A rotulagem deve conter:
Data do processamento e de fabricação, procedência
nome ou marca, nº de registro de Inspeção Municipal,
e ou Vigilância Sanitária.
Produto oriundo do leite da búfala, característico da
região, pastoso, embalagem em potes transparentes
de 250g.
A rotulagem deve conter: Data do
processamento e de fabricação, procedência nome ou
marca, nº de registro de Inspeção Municipal, e ou
Vigilância Sanitária.
Em embalagem a vaco transparente de 250 gramas. A
rotulagem deve conter data de processamento e
validade, procedência, nome ou marca, numero de
registro de inspeção municipal (SIE ou SIM) e
vigilância sanitária.
Produto novo, saudável, de 1ª qualidade, limpos,
apresentado grau de maturação que permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequados para consumo, com ausência de
sujidades, parasita e larvas.

CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR: ANO 2021.
01- Açaí in natura com farinha de tapioca ou mandioca;
02- Açaí in natura com filé de peixe frito e farinha de mandioca;
03- Achocolatado com leite e bolacha doce ou salgada;
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04- Café com leite e bolacha doce ou salgada;
05- Arroz parboilizado com frango desfiado, legumes e farinha de mandioca;
06- Arroz parboilizado com filé de peixe frito, feijão rajado, legumes e farinha de mandioca;
07- Frutas in natura: abacaxi, banana, coco (água), mamão, melão e melancia;
08- Macarronada de picadinho, com chouriço, feijão rajado, legume e farinha de mandioca;
09- Macarronada de frango com ovos, feijão rajado, legumes e farinha de mandioca;
10- Maniçoba com arroz parboilizado e farinha de mandioca;
11- Mingau de aveia em flocos finos;
12- Mingau de arroz tipo-02;
13- Mingau de arroz tipo-02 com farinha de tapioca
14- Mingau de farinha de milho flocada.
15- Mingau de farinha de tapioca.
16- Mingau de farinha de tapioca com milho branco
17- Mingau de milho branco.
18- Sopa de carne com massa para sopa, legumes e farinha de mandioca;
19- Sopa de feijão com massa para sopa, chouriço e legumes;
20- Sopa de frango com massa para sopa, ovos, legumes e farinha de mandioca;
21- Suco de frutas com bolacha doce ou salgada.
22- Suco de frutas com pão de hamburguer, carne moída, queijo do marajó e alface;
23-Frango no tucupi com jambu, arroz branco e farinha de mandioca;
24_ Macarronada de camarão, com legumes e farinha de mandioca;
25_ Chouriço do Marajó com arroz parboilizado, legumes e farinha de mandioca;
26- Macarronada com chouriço do Marajó, legumes e farinha de mandioca;
4- Do Prazo, local, condições de fornecimento:
4.1. O prazo para entrega dos produtos será diário, semanal, quinzenal ou mensal, de acordo com o cronograma da
Escola de Educação, em observância ao cenário epidemiológico, com a emissão da Ordem de Fornecimento emitida
pela Secretaria Municipal de Educação, serão feitas de forma parceladas, conforme as solicitações;
4.2. As entregas serão, obrigatoriamente, entregues nos locais designado pela secretaria, em dias úteis e em horário de
08:00 às 12:00h, sendo o frete, carga e descarga de responsabilidade da contratada até o local indicado;
4.3. As entregas deverão ser realizadas na Secretaria Municipal de Educação: Galpão 2: Avenida Paulo Ribeiro, S/Nº,
entre 6ª e 7ª Ruas, Bairro: Centro.
4.4. A entrega deverá obedecer o protocolo do Ministério da Saúde e do Decreto Municipal em vigor;
4.5. Qualquer eventualidade que prejudique o fornecimento, deverá ser devidamente justificada em documento oficial,
enviado com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas antes e aceito pela secretaria de educação;
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4.6.Em caso de devolução dos produtos por estar em desacordo com as especificações do termo de referência, todas
as despesas serão atribuídas ao fornecedor;
4.7. A substituição dos produtos devolvido deverá ser efetuada imediatamente ou de acordo com o prazo
estabelecido referente a cada caso, após recebimento de notificação assinada pelo responsável pela identificação do
desacordo;
4.8. Em hipótese alguma serão aceitos a recarga em desacordo com exigido nas normas legais pertinentes à matéria,
bem como às condições aqui pactuadas, ficando a cargo do fiscal do contrato o controle do objeto fornecido.
5-Do acompanhamento e fiscalização do objeto:
5.1. O Acompanhamento e fiscalização do objeto serão exercidos pelo Servidor designado através de portaria. Em sua
ausência, será designado outro(a) servidor(a), a critério da administração;
5.2. O (a) servidor(a) designado(a) será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto e
apresentará à CONTRATANTE, relatório comunicando qualquer inadimplência ocorrida na execução contratual, sendo
sua responsabilidade efetuar o atesto acerca do recebimento dos produtos;
5.3. A presença da fiscalização não elide nem diminui a responsabilidade do fornecedor (a) contratado (a);
5.4. O fiscal do contrato será responsável pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como também, realizar a devida
conferência, para verificar a conformidade com a solicitação, e ainda:
5.4.1. Pelas anotações em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas à execução do
contrato;
5.5.Observar todos os aspectos estipulados (prazo e local de entrega, observância acerca das especificações,
qualidade e quantidade do objeto contratado);
5.6. A Fiscalização poderá, inclusive, fazer cumprir a especificações do objeto e demais condições constantes do
Instrumento Contratual e do Termo de Referência;
5.7. O fiscal poderá suspender o fornecimento do objeto julgado inadequado, no caso de inobservância, pela
CONTRATADA, de quaisquer de suas exigências, dentro do prazo por ela fixado, ou pela prática de irregularidade ou
omissão no comprimento do objeto do contrato;
5.8. Qualquer entendimento entre a fiscalização e a CONTRATADA, desde que não inflija nenhuma cláusula contratual,
será feito por escrito, não sendo tomadas em considerações quaisquer alegações da CONTRATADA com fundamento
em ordens ou declarações verbais;
5.9. A atuação ou omissão, total parcial, da fiscalização da CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA de total
responsabilidade pelo cumprimento das obrigações estabelecidas no Contrato.
6- Das Condições de Pagamento:
6.1. O pagamento será feito de acordo com os recursos disponíveis, não superiores a 30 (dias) após o atesto da NF.
As notas fiscais serão devidamente atestadas pelo fiscal designado pela Secretaria Municipal de Educação;
6.2. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA na pendência de qualquer uma das situações abaixo
especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira;
Avenida Victor Engelhard, Nº 123 – Centro, CEP: 68860 – 000 – Salvaterra – PA
– Email: salvaterracpl2021@gmail.com – CNPJ: 04.888.517/0001-10.

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

6.3. O pagamento referente a cada mês fica condicionado à comprovação de regularidade fiscal perante a
Administração:
a)

Certidão de regularidade para com a Fazenda Federal/União;

b)

Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual;

c)

Certidão de regularidade para com a Fazenda Municipal;

d)

Certidão de regularidade para com o FGTS;

e)

Certidão negativa de débito trabalhista (CNDT).

6.4. Havendo erro na nota fiscal/fatura, preenchimento incompleto referente às notas de empenho inclusive nos casos
de omissão de informações sobre a dotação orçamentária e/ou outras circunstâncias correlatas que impeçam a
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas saneando-as;
6.5. A contagem do prazo para pagamento será reiniciado e contado da reapresentação e protocolização junto a
Secretaria Municipal de Educação do Município de Salvaterra/PA do documento fiscal com as devidas correções, fato
esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional a CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo do fornecimento
dos materiais pela CONTRATADA;
6.6. A CONTRATANTE não fica obrigada a adquirir o fornecimento na totalidade do valor e das quantidades estimados
para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o fornecimento efetuado;
6.7. O pagamento será creditado em conta corrente da CONTRATADA, através de ordem bancária, indicada na
proposta, em que deverá ser efetuado o crédito. Não se permitirá, portanto outra forma de pagamento que não seja a
de crédito em conta, o que vem cumprir as normativas do Decreto da Presidência da República 6.170 de 25 de julho de
2007;
6.8.Todos os custos com imposto, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que porventura ocorrem serão de
responsabilidade do fornecedor (a) contratado (a).
7- Das Obrigações da Contratada:
7.1. Efetuar entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e local preteritamente indicados, em estrita
observância das especificações deste Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respectiva Nota Fiscal,
constando detalhadamente as especificações contidas no Termo de Referência;
7.2. Executar diretamente o fornecimento, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação;
7.3. Cumprir o prazo de entrega e vigência da validade dos produtos previstos;
7.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes de produtos em desacordo com o estabelecido neste Termo,
em consonância ainda com os arts. 12, 13, 17 e 27 do Código de Defesa do Consumidor, Lei Nº 8.078/1990;
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7.5. Se após recebimento definitivo do fornecimento for identificado algum desacordo com o especificado no Termo, o
prazo para substituição do referido item será no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;
7.6. Informar nome, número de telefone e e-mail do responsável pelo atendimento das solicitações desta Secretaria,
bem como para qualquer eventualidade que se fizer necessária na vigência do fornecimento;
7.7. Arcar com todos os encargos decorrentes do presente fornecimento, especialmente os referentes a, pessoal,
fretes, taxas, seguros, encargos Sociais e Trabalhistas e demais despesas que se fizerem necessárias à efetiva entrega
dos itens solicitados, quando for necessário;
7.8. Dispor dos meios de transportes necessários para a devida entrega dos produtos nos prazos, locais e horário
estabelecidos neste instrumento;
7.9. Ressarcir os eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou
irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas;
7.10. Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e,
ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados à Contratante ou a terceiros;
7.11. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para
os maiores de quatorze anos, e nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre.
7.12. Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo as especificações mínimas: Identificação do
produto; embalagem intacta; Data de fabricação; Data de validade; Peso líquido; Número do Lote (quando couber);
Nome do fabricante (quando couber); Registro no órgão fiscalizador (SIM, SIE e SIF) quando couber;
7.13. As folhagens deverão ser embaladas em sacos plásticos individualmente, higienizadas com a identificação do
peso;
7.14. Os produtos alimentícios a serem adquiridos, deverão atender ao disposto na legislação, estabelecida pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA do Ministério da Saúde – MS e pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - MAPA, conforme artigo 33 Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013.
7.15. Todos os produtos de agricultura familiar deverão ser transportados embalados em sacolas plásticas ou sacos
plásticos transparentes, devendo ser previamente higienizados e não conter qualquer substância que possa acarretar
lesão física, química ou biológica aos alimentos.
7.16. Os produtos deverão estar sobrepostos em paletes e/ou em caixa de polietileno higienizada, quando necessário.
7.17. Os entregadores deverão estar devidamente identificados, uniformizados, obedecendo os protocolos
recomendados pelo Ministério da Saúde e Vigilância Sanitária, mantendo os cabelos protegidos, mãos higienizadas,
uso de mascarás e álcool gel.
8 - Das Obrigações da Contratante:
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8.1.Efetuar o empenho da despesa, garantindo o pagamento das obrigações assumidas.

8.2. Efetuar o pagamento do fornecimento, de acordo com as condições acordadas entre as partes, no prazo de 30
(trinta) dias.
8.3.Comunicar ao fornecedor(a) sobre possíveis irregularidades observadas nos produtos fornecidos para substituição.
8.4.Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva
entrega do objeto contratado e o seu aceite.
8.5.Rejeitar os produtos entregues em desacordo com as especificações contidas no Termo de Referência.
9- Da Subcontratação:
Não será admitida subcontratação do objeto licitado.
10- Da Garantia:
10.1.Todos os itens deverão possuir controle de qualidade, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e
demais normas legais vigentes em relação a matéria.
10.2. Os gêneros alimentícios deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na legislação de alimentos
com característica de cada produto (organolépticas, físico-químicas, microbiológicas, microscópicas, toxicológicas),
estabelecida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, Ministério da Agricultura/Pecuária e
Abastecimento e pelas Autoridades Sanitárias Locais para cada gênero, e registro no órgão fiscalizador quando couber
(SIM, SIE, SIF).
11 - Das Sanções Administrativas:
11.1.Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 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;
f) Não mantiver a proposta.
11.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções;
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos
para a CONTRATANTE;
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b) Multa moratória observada os seguintes limites:

b.1) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor dos itens
solicitados e não entregues;
b.2) 2% (dois por cento) sobre o valor total do Contrato, em caso de descumprimento das demais
obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente;
b.3) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens solicitados e não entregues, no caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias, ou entrega do objeto com vícios ou defeitos ocultos ou fora das especificações contratadas;
11.3. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual dos subitens acima, será aplicada de
forma proporcional à obrigação inadimplida;
11.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública pelo prazo não superior a dois
anos;
11.5. 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 a CONTRATANTE pelos prejuízos causados;
11.6.Também fica sujeita às penalidades do art. 87, incisos III e IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho 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.
11.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999;
11.8. 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.
12 - Da Inexecução e dos Casos de Rescisão:
12.1.A inexecução total ou parcial no contrato enseja sua rescisão, com as consequências contratuais, inclusive o
reconhecimento dos direitos da Administração, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
12.2.Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
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12.3. De acordo com o art. 79 da Lei nº. 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser:

I - por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII
do artigo 78 da citada Lei;
II - amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, desde que haja
conveniência para a Administração;
III - judicial, nos termos da legislação.
12.4. No caso da rescisão unilateral, a Contratante não indenizará a Contratada, salvo pelos fornecimentos executados
e aceitos pela Contratante.
13 – Da vigência do contrato:
13.1.Para a contratação em tela será formalizado Contrato Administrativo, estabelecendo em suas cláusulas todas as
condições, obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com o Termo de Referência e Proposta de
Preços.
13.2. A vigência do contrato será até 31 de dezembro de 2021.
13.3. A sua prorrogação em acordo com o cronograma escolar, diante do cenário epidemiológico, ficará a critério do órgão
solicitante mediante o procedimento devidamente motivado acerca da imperiosidade do atendimento à necessidade pública
de a despesa ser gerada de acordo com o Art. 57 da Lei nº 8.666/93, com validade e eficácia após a publicação de seu
extrato.
14- Do Critério do Projeto de venda:
14.1. Em conformidade com o artigo 35 da RESOLUÇÃO Nº 06, DE 08 DE MAIO DE 2020:
14.1.1 Art. 35 Para seleção, os projetos de venda habilitados devem ser divididos em: grupo de projetos de fornecedores
locais, grupo de projetos das Regiões Geográficas Imediatas, grupo de projetos das Regiões Geográficas Intermediárias,
grupo de projetos do estado, e grupo de projetos do país.
§ 1º Entende-se por local, no caso de DAP Física, o município indicado na DAP.
§ 2º Entende-se por local, no caso de DAP Jurídica, o município onde houver a maior quantidade, em números
absolutos, de DAPs Físicas registradas no extrato da DAP Jurídica.
3º Entre os grupos de projetos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade para seleção: I – o grupo de
projetos de fornecedores locais tem prioridade sobre os demais grupos;
II – o grupo de projetos de fornecedores de Região Geográfica Imediata tem prioridade sobre o de Região
Geográfica Intermediária, o do estado e o do País;
III – o grupo de projetos de fornecedores da Região Geográfica Intermediária tem prioridade sobre o do estado e
do país;
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IV – o grupo de projetos do estado tem prioridade sobre o do País.

§ 4º Em cada grupo de projetos, deve-se observar a seguinte ordem de prioridade para seleção:
I – os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades
quilombolas, não havendo prioridade entre estes;
a) para efeitos do disposto neste inciso, devem ser considerados Grupos Formais e Grupos Informais de
assentamentos da reforma agrária, comunidades quilombolas e/ou indígenas aqueles em que a composição seja de, no
mínimo, 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos 15 cooperados/associados das organizações produtivas
respectivamente, conforme identificação na(s) DAP(s);
b) no caso de empate entre Grupos Formais de assentamentos da reforma agrária, comunidades quilombolas
e/ou indígenas, em referência ao disposto no § 4º inciso I deste artigo, têm prioridade organizações produtivas com
maior porcentagem de assentados da reforma agrária, quilombolas ou indígenas no seu quadro de
associados/cooperados. Para empate entre Grupos Informais, terão prioridade os grupos com maior porcentagem de
fornecedores assentados da reforma agrária, quilombolas ou indígenas, conforme identificação na(s) DAP(s).
II – os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, segundo a Lei nº
10.831/2003, o Decreto nº 6.323/2007 e devido cadastro no MAPA;
III – os Grupos Formais sobre os Grupos Informais, estes sobre os Fornecedores Individuais, e estes, sobre
Cooperativas Centrais da Agricultura Familiar (detentoras de DAP Jurídica conforme Portarias do MAPA que
regulamentam a DAP);
a) no caso de empate entre Grupos Formais, em referência ao disposto no § 4º inciso III deste artigo, têm
prioridade organizações produtivas com maior porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares
rurais no seu quadro de associados/ cooperados, conforme DAP Jurídica;
b) em caso de persistência de empate, deve ser realizado sorteio ou, em havendo consenso entre as partes,
pode-se optar pela divisão no fornecimento dos produtos a serem adquiridos entre as organizações finalistas.
IV – Caso a EEx não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo de projetos de
fornecedores locais, estas devem ser complementadas com os projetos dos demais grupos, de acordo com os critérios
de seleção e priorização estabelecidos no caput e nos § 1º e § 2º;
14. 2. No Art. 39 da RESOLUÇÃO Nº 06, DE 08 DE MAIO DE 2020:
14.2.1. Art. 39 O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para a alimentação
escolar deve respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP Familiar/ano/entidade executora, e deve
obedecer às seguintes regras:
I- para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos
individuais firmados devem respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil Reais), por
DAP Familiar/ano/EEx;
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II- para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado deve sero
resultado do número de agricultores familiares, munidos de DAP Familiar, inscritos na DAP
Jurídica multiplicado pelo limite individual de comercialização, utilizando a seguinte fórmula:
VMC = NAF x R$ 20.000,00 (sendo: VMC: valor máximo a ser contratado. NAF: nº de
agricultoresfamiliares (DAPs familiares) inscritos na DAP jurídica).
15- Procedimento da realização da Chamada Pública:
15.1. Diante do cenário epidemiológico COVID-19, os fornecedores deverão comparecer munidos de Máscara, e com
sua caneta cor azul/preta, não deverá ser repassada caneta, evitando o contato, obedecendo os protocolos do
Ministério da Saúde.
15.2. Os envelopes deverá ser entregue devidamente lacrados, no horário designado para sessão, GRUPO FORMAL
E INFORMAL, deverão comparecer apenas com o representante responsável, munidos da documentação solicitada no
edital, com procuração, caso necessário, NÃO DEVENDO COMPARECER TODOS OS ASSOCIADOS E
COOPERADORES VINCULADOS, para evitar aglomeração.
15.3. Serão recebidos os envelopes, conferido a documentação e projeto de venda, esta conferência só para fins se
atendeu todos os documentos solicitados. E dando continuidade, será suspensa a sessão para conferência da
veracidade dos DAPS, e análise dos projetos de venda em acordo com o art. 35 Resolução nº 06 de 08 de maio de
2020, e marcada uma nova data para resultado da classificação da ordem do artigo 35.
15.3.1. Havendo falha na documentação, necessário para habilitação, o prazo será aberto, no máximo de 02 (dois)
dias úteis.
15.3.1.1. Resolução nº 06 08 de maio de 2020 - Artigo 36 § 4º Na ausência ou desconformidade de qualquer
documento necessário à habilitação, ou de amostras a serem apresentadas conforme descrito no artigo 41,
fica facultado à EEx a abertura de prazo para a regularização das desconformidades.
15.3.2. Caso for certidões fiscais, será dado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para regularização da mesma.
16- Procedimento da amostra:
16.1. O(s) fornecedor (es) classificado(s) em primeiro lugar dos deverão entregar as amostras indicadas que são os
itens do Termo de Referência: 05,06,13,18,19,20,22,23,25,28,29,30,31,32,33,34,35,37,40,41,42. Serão avaliadas,
imediatamente após a fase de habilitação. O resultado da análise será publicado na FAMEP, e estará disponível o
resultado na secretaria municipal de educação, e nos autos do processo licitatório.
16.2. A amostra será uma embalagem de cada, entregue em perfeito estado de conservação, devendo entregar
apenas um item ex: KG, LITRO, POTE, NA BANDEJA COM PAPEL FILME, não sendo necessário o fardo.
16.3. O vencedor do (s) item(ns) deverá fazer um oficio para Secretaria Municipal de Educação NA Rua Cearense
s/nº, centro, (ao lado da Prefeitura Municipal de Salvaterra), em 02 (duas) vias, devidamente assinado pelo
responsável, destacando os produtos conforme abaixo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após publicação na
FAMEP.
Nº
Produto

17 - Da Fundamentação Legal:
Fundamenta-se Lei Federal nº 8.666/93, Lei Nº 11.326, de 24 de julho de 2006, conforme §1º do art.14 da Lei n.º
11.947/2009 e Resolução FNDE n.º 04/2015, Resolução Nº 06, de 08 de maio de 2020.
18 - Dos Recursos Financeiros
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18.1. As despesas decorrentes do fornecimento serão atendidas através da seguinte dotação orçamentária, anexada no
processo administrativo.
18.2. Diante ao exposto solicitamos a referida contratação, conforme Termo de Referência.
19 - Das Disposições Gerais:
19.1. A Administração poderá revogar a licitação ou rescindir o contrato, por motivo de interesse público e deverá
realizar a anulação da licitação quando houver ilegalidade, sendo de ofício ou mediante provocação de terceiro.
19.2. A Contatada responderá de maneira absoluta e inescusável pelo fornecimento do objeto, assumindo inteira, total e
exclusiva responsabilidade pelos produtos contratados.
19.3. Os casos omissos no Termo de Referência deverão ser supridos pela Lei nº. 8.666/1993 e suas alterações, bem
como as dúvidas suscitadas deverão ser esclarecidas na Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
Salvaterra/PA.
19.4. Fica eleito o foro da Comarca de Salvaterra/PA, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas do Contrato,
caso não sejam dirimidas amigavelmente.
19.5. Em anexo, projeto de venda.
Salvaterra/PA, 29 de março de 2021.

Georgio Sandro Vilaça Penha
Nutricionista
CRN_10129/ RT
DE ACORDO:

Klébson Salgado Glória
Secretário Municipal de Educação
PORTARIA Nº 028/2021-GPMS
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ANEXO II – MODELOS DE PROJETOS DE VENDAS

1. Nome do Proponente

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR/PNAE
IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº
I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
GRUPO FORMAL
2. CNPJ

3. Endereço

4. Município/UF

5. E-mail
8. Nº DAP Jurídica
12. Nº de Associados
15. Nome do representante legal
18. Endereço

6. DDD/Fone
9. Banco

7. CEP
10. Agência Corrente

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

11. Conta Nº da Conta
14. Nº de Associados com DAP Física
17.DDD/Fone

19. Município/UF
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1.Nome da Entidade

II – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
2. CNPJ
3. Município/UF

4. Endereço

5. DDD/Fone

6. Nome do representante e e-mail

7. CPF
III – RELAÇÃO DE PRODUTOS

1.Produto

2. Unidade

3. Quantidade

4. Preço de Aquisição*
4.1. Unitário

4.2.Total

1
2
3
4
5
Obs.: * Preço publicado no Edital n xxx/xxxx (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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ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

1. Nome do Proponente

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR/PNAE
IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº-I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
GRUPO INFORMAL
2. CPF

3. Endereço

4. Município/UF

6. E-mail (quando houver)

5. CEP
7. Fone

8.Organizado por Entidade Articuladora( )
Sim ( ) Não
1. Nome do Agricultor(a) Familiar

9.Nome da Entidade Articuladora
(quando houver)
II – FORNECEDORES PARTICIPANTES
2.CPF
3.DAP
4. Banco

1
2
3
4
5
6
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10. E-mail/Fone

5.Nº Agência

6. Nº Conta Corrente
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1. Nome da Entidade
4. Endereço
6. Nome do representante e e-mail
1. Identificação do Agricultor (a)
Familiar

III– IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
2.CNPJ
5.DDD/Fone
7.CPF
IV – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS
2. Produto
3.Unidade
4.Quantidade

3.Município

5.Preço de Aquisição*
/Unidade

6.Valor Total

Total agricultor
Total agricultor
Total agricultor
Obs.: * Preço publicado no Edital n xxx/xxxx (o mesmo que consta na chamada pública).
V – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO
1.Produto

2.Unidade

3.Quantidade

4.Preço/Unidade

1
2
3
4
5
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Total do projeto

5.Valor Total por
Produto

6.Cronograma
de Entrega dos
Produtos
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6
7
8

Total do projeto:

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento.
Assinatura do Representante do Grupo Informal
Fone/E-mail:
Local e Data:

Local e Data:

Agricultores (as) Fornecedores (as) do Grupo
Informal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento.
Assinatura do Representante do Grupo Informal
Fone/E-mail:
Local e Data:

Local e Data:

Agricultores (as) Fornecedores (as) do Grupo
Informal

Assinatura

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

Unidade

II- RELAÇÃO DOS PRODUTOS
Quantidade

Preço de Aquisição*
Unitário
Total

1
3
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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
Endereço

Fone

Nome do Representante Legal

CPF:

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento.
Local e Data:
Assinatura do Fornecedor Individual
CPF
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ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO Nº XXXXX – PMS -SEMED
CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A
EMPRESA XXXXXXXXX - CNPJ Nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, COMO
ABAIXO MELHOR SE DECLARA.
O MUNICÍPIO DE SALVATERRA, CNPJ Nº 04.888.517/0001-10, sediada à Avenida Victor Engelhard, nº 123, Bairro:
Centro, CEP 68.860-000, Salvaterra-PA, Estado do Pará, representada pelo Prefeito Municipal, Sr. CARLOS
ALBERTO SANTOS GOMES, brasileiro, casado, agente político, portadora da Carteira de Identidade Nº 1544027 –
PC/PA, e inscrito no CPF/MF sob o Nº 151.912.652-20, domiciliado e residente na Travessa Oitava S/Nº, Bairro:
Paes de Carvalho, CEP: 68.860-000, no Município de Salvaterra, Estado do Pará, com INTERVENIÊNCIA da
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, sediada à Rua Cearense, S/Nº,
Bairro: Centro, CEP: 68.860-000, no Município de Salvaterra, Estado do Pará, representada pelo Secretário Municipal
de Educação, Sr. KLÉBSON SALGADO GLÓRIA, brasileiro, paraense, professor, portador da Carteira de
Identidade nº 6659315 – PC/PA e inscrita no CPF/MF sob o nº 972.337.572-91 , domiciliado e residente na Segunda
Rua, nº 310, Bairro: Caldeirão, CEP: 68860-000, no Município de Salvaterra, Estado do Pará, denominada
CONTRATANTE, e do outro lado à ________________, CNPJ e/ou CPF N° ___________, localizada na
___________, nº _____, Bairro: ________, no Município de _______, Estado do _______, CEP: __________,
denominada CONTRATADA, representada pelo (a) Sr. (a) _______________, brasileiro (a), residente e domiciliado
(a) na ___________, nº _____, Bairro: ________, no Município de _______, Estado do _______, CEP: __________,,
sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da lei Federal nº 8.666/93, Lei Nº 11.326,
de 24 de julho de 2006, conforme §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resolução FNDE n.º 04/2015, Resolução Nº
06, de 08 de maio de 2020, e demais legislações pertinentes, mediante as cláusulas que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - Constitui objeto do presente contrato a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS E INFORMAIS, PARA
ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA/PA.
1.2 - Objetos do presente contrato deverão ser executados de acordo com o estabelecido na CHAMADA PÚBLICA Nº
XXX/2021 – CP-PMS-SEMED. A Contratada declara serem conhecedoras da disponibilidade dos fornecimentos, as
condições e demais fatores necessários para execução deste Contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
2.1 - O valor global deste contrato é de R$ XXX,XX (XXXXXXXXXXXXXXXXX) conforme proposta, que passa a fazer
parte integrante deste, independente da transcrição e/ou traslado.
Avenida Victor Engelhard, Nº 123 – Centro, CEP: 68860 – 000 – Salvaterra – PA
– Email: salvaterracpl2021@gmail.com – CNPJ: 04.888.517/0001-10.

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ITEM

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

MARCA

UND.

QUANT.

V. UNIT. R$

V. TOTAL R$

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
3.1 - A lavratura do presente Contrato decorre da realização da CHAMADA PÚBLICA Nº XXX/2021 – CP-PMSSEMED, realizado com fundamento conforme lei Federal nº 8.666/93, Lei Nº 11.326, de 24 de julho de 2006,
conforme §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resolução FNDE n.º 04/2015, Resolução Nº 06, de 08 de maio de
2020, e demais legislações pertinentes.
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO.
4.1. O prazo para entrega dos produtos será diário, semanal, quinzenal ou mensal, de acordo com o cronograma da
Escola de Educação, em observância ao cenário epidemiológico, com a emissão da Ordem de Fornecimento emitida
pela Secretaria Municipal de Educação, serão feitas de forma parceladas, conforme as solicitações;
4.2. As entregas serão, obrigatoriamente, entregues nos locais designado pela secretaria, em dias úteis e em horário de
08:00 às 12:00h, sendo o frete, carga e descarga de responsabilidade da contratada até o local indicado;
4.3. As entregas deverão ser realizadas na Secretaria Municipal de Educação: Galpão 2: Avenida Paulo Ribeiro, S/Nº,
entre 6ª e 7ª Ruas, Bairro: Centro.
4.4. A entrega deverá obedecer o protocolo do Ministério da Saúde e do Decreto Municipal em vigor;
4.5. Qualquer eventualidade que prejudique o fornecimento, deverá ser devidamente justificada em documento oficial,
enviado com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas antes e aceito pela secretaria de educação;
4.6.Em caso de devolução dos produtos por estar em desacordo com as especificações do termo de referência, todas
as despesas serão atribuídas ao fornecedor;
4.7. A substituição dos produtos devolvido deverá ser efetuada imediatamente ou de acordo com o prazo
estabelecido referente a cada caso, após recebimento de notificação assinada pelo responsável pela identificação do
desacordo;
4.8. Em hipótese alguma serão aceitos a recarga em desacordo com exigido nas normas legais pertinentes à matéria,
bem como às condições aqui pactuadas, ficando a cargo do fiscal do contrato o controle do objeto fornecido.
CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO
5.1. O Acompanhamento e fiscalização do objeto serão exercidos pelo Servidor designado através de portaria. Em sua
ausência, será designado outro(a) servidor(a), a critério da administração;
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5.2. O (a) servidor(a) designado(a) será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto e
apresentará à CONTRATANTE, relatório comunicando qualquer inadimplência ocorrida na execução contratual, sendo
sua responsabilidade efetuar o atesto acerca do recebimento dos produtos;
5.3. A presença da fiscalização não elide nem diminui a responsabilidade do fornecedor (a) contratado (a);
5.4. O fiscal do contrato será responsável pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como também, realizar a devida
conferência, para verificar a conformidade com a solicitação, e ainda:
5.4.1. Pelas anotações em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas à execução do
contrato;
5.5. Observar todos os aspectos estipulados (prazo e local de entrega, observância acerca das especificações,
qualidade e quantidade do objeto contratado);
5.6. A Fiscalização poderá, inclusive, fazer cumprir a especificações do objeto e demais condições constantes do
Instrumento Contratual e do Termo de Referência;
5.7. O fiscal poderá suspender o fornecimento do objeto julgado inadequado, no caso de inobservância, pela
CONTRATADA, de quaisquer de suas exigências, dentro do prazo por ela fixado, ou pela prática de irregularidade ou
omissão no comprimento do objeto do contrato;
5.8. Qualquer entendimento entre a fiscalização e a CONTRATADA, desde que não inflija nenhuma cláusula contratual,
será feito por escrito, não sendo tomadas em considerações quaisquer alegações da CONTRATADA com fundamento
em ordens ou declarações verbais;
5.9. A atuação ou omissão, total parcial, da fiscalização da CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA de total
responsabilidade pelo cumprimento das obrigações estabelecidas no Contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
6.1. Para a contratação em tela será formalizado Contrato Administrativo, estabelecendo em suas cláusulas todas as
condições, obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com o Termo de Referência e Proposta de
Preços da empresa.
6.2. A vigência do contrato será até 31 de dezembro de 2021.
6.3. A sua prorrogação em acordo com o cronograma escolar, diante do cenário epidemiológico, ficará a critério do órgão
solicitante mediante o procedimento devidamente motivado acerca da imperiosidade do atendimento à necessidade pública
de a despesa ser gerada de acordo com o Art. 57 da Lei nº 8.666/93, com validade e eficácia após a publicação de seu
extrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 - Efetuar entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e local preteritamente indicados, em estrita
observância das especificações deste Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respectiva Nota Fiscal,
constando detalhadamente as especificações contidas no Termo de Referência;
7.2. Executar diretamente o fornecimento, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação;
Avenida Victor Engelhard, Nº 123 – Centro, CEP: 68860 – 000 – Salvaterra – PA
– Email: salvaterracpl2021@gmail.com – CNPJ: 04.888.517/0001-10.

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

7.3. Cumprir o prazo de entrega e vigência da validade dos produtos prevista;

7.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes de produtos em desacordo com o estabelecido neste Termo,
em consonância ainda com os arts. 12, 13, 17 e 27 do Código de Defesa do Consumidor, Lei Nº 8.078/1990;
7.5. Se após recebimento definitivo do fornecimento for identificado algum desacordo com o especificado no Termo, o
prazo para substituição do referido item será no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;
7.6. Informar nome, número de telefone e e-mail do responsável pelo atendimento das solicitações desta Secretaria,
bem como para qualquer eventualidade que se fizer necessária na vigência do fornecimento;
7.7. Arcar com todos os encargos decorrentes do presente fornecimento, especialmente os referentes a, pessoal,
fretes, taxas, seguros, encargos Sociais e Trabalhistas e demais despesas que se fizerem necessárias à efetiva entrega
dos itens solicitados, quando for necessário;
7.8. Dispor dos meios de transportes necessários para a devida entrega dos produtos nos prazos, locais e horário
estabelecidos neste instrumento;
7.9. Ressarcir os eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou
irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas;
7.10. Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e,
ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados à Contratante ou a terceiros;
7.11. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para
os maiores de quatorze anos, e nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre.
7.12 - Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo as especificações mínimas: Identificação do
produto; Embalagem original e intacta; Data de fabricação; Data de validade; Peso líquido; Número do Lote; Nome do
fabricante; Registro no órgão fiscalizador (SIM, SIE e SIF) quando couber.
7.13. As folhagens deverão ser embaladas em sacos plásticos individualmente, higienizadas com a identificação do
peso.
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7.14. Os produtos alimentícios a serem adquiridos, deverão atender ao disposto na legislação, estabelecida pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA do Ministério da Saúde – MS e pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - MAPA, conforme artigo 33 Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013.
7.15. Todos os produtos da agricultura familiar deverão ser transportados embalados em sacolas plásticas ou sacos
plásticos transparentes, devendo ser previamente higienizados e não conter qualquer substância que possa acarretar
lesão física, química ou biológica aos alimentos.
7.16. Os produtos deverão estar sobrepostos em paletes e/ou em caixa de polietileno higienizada quando necessário.
7.16. Os entregadores deverão está devidamente identificados, uniformizados e uso de calçados, obedecendo aos
protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde e Vigilância Sanitária, mantendo os cabelos protegidos, mãos
higienizadas, uso de mascarás e álcool gel.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1 - Efetuar o empenho da despesa, garantindo o pagamento das obrigações assumidas.
8.2. Efetuar o pagamento do fornecimento, de acordo com as condições acordadas entre as partes, no prazo de 30
(trinta) dias.
8.3. Comunicar ao fornecedor(a) sobre possíveis irregularidades observadas nos produtos fornecidos para substituição.
8.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva
entrega do objeto contratado e o seu aceite.
8.5. Rejeitar os produtos entregues em desacordo com as especificações contidas no Termo de Referência.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
8.1 - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos de sua competência, não transfere a
responsabilidade por seu pagamento à Administração da CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste
Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou
passiva, para com a CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA
10.1 - Todos os itens deverão possuir controle de qualidade, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e
demais normas legais vigentes em relação à matéria.
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10.2. Os gêneros alimentícios deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na legislação de alimentos
com característica de cada produto (organolépticas, físico-químicas, microbiológicas, microscópicas, toxicológicas),
estabelecida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, Ministério da Agricultura/Pecuária e
Abastecimento e pelas Autoridades Sanitárias Locais para cada gênero, e registro no órgão fiscalizador quando couber
(SIM, SIE, SIF).
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA SUBCONTRATAÇÃO
11.1 - Não será admitida subcontratação do objeto licitado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
12.1 - Para fazer face às despesas decorrentes deste processo licitatório, a CONTRATANTE utilizar-se-á da
Funcional Programática:
Dotação Orçamentária 2021:
12.306.0022.2084 – Gestão do PNAE – Ensino Fundamental
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recurso - 11220000 – Transferência de Recurso do PNAE
12.306.0022.2085 – Gestão do PNAE – Alimentação Escolar - AEE
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recurso - 11220000 – Transferência de Recurso do PNAE
12.306.0022.2086 – Gestão do PNAE – Ensino Médio
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recurso - 11220000 – Transferência de Recurso do PNAE
12.306.0022.2087 – Gestão do PNAE – Pré-Escolar/Creche
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recurso - 11220000 – Transferência de Recurso do PNAE
12.306.0022.2088 – Gestão do PNAE – EJA
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recurso - 11220000 – Transferência de Recurso do PNAE
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12.306.0022.2089 – Gestão do PNAE – Quilombolas
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recurso - 11220000 – Transferência de Recurso do PNAE
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

13.1 - O pagamento será feito de acordo com os recursos disponíveis, não superiores a 30 (dias) após o atesto da NF.
As notas fiscais serão devidamente atestadas pelo fiscal designado pela Secretaria Municipal de Educação;
13.2. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA na pendência de qualquer uma das situações abaixo
especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira;
13.3. O pagamento referente a cada mês fica condicionado à comprovação de regularidade fiscal perante a
Administração:
a)
b)
c)
d)
e)

Certidão de regularidade para com a Fazenda Federal/União;
Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual;
Certidão de regularidade para com a Fazenda Municipal;
Certidão de regularidade para com o FGTS;
Certidão negativa de débito trabalhista (CNDT).

13.4. Havendo erro na nota fiscal/fatura, preenchimento incompleto referente às notas de empenho inclusive nos casos
de omissão de informações sobre a dotação orçamentária e/ou outras circunstâncias correlatas que impeçam a
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas saneando-as;
13.5. A contagem do prazo para pagamento será reiniciado e contado da reapresentação e protocolização junto a
Secretaria Municipal de Educação do Município de Salvaterra/PA do documento fiscal com as devidas correções, fato
esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional a CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo do fornecimento
dos materiais pela CONTRATADA;
13.6. A CONTRATANTE não fica obrigada a adquirir o fornecimento na totalidade do valor e das quantidades
estimados para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o fornecimento efetuado;
13.7. O pagamento será creditado em conta corrente da CONTRATADA, através de ordem bancária, indicada na
proposta, em que deverá ser efetuado o crédito. Não se permitirá, portanto outra forma de pagamento que não seja a
de crédito em conta, o que vem cumprir as normativas do Decreto da Presidência da República 6.170 de 25 de julho de
2007;
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13.8. Todos os custos com imposto, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que porventura ocorrem serão de
responsabilidade do fornecedor (a) contratada (a).
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS
14.1 - O objeto do presente Contrato será executado pelo preço ofertado na proposta da licitante vencedora, que será
fixo, podendo, contudo, ser revisto observadas as prescrições contidas nos Artigos 17 a 19 do Decreto nº 7.892/2013
que constam no Edital do processo que gerou este Contrato.
14.2 - Os preços ajustados já levam em conta todas e quaisquer despesas incidentes na execução do objeto, tais
como: tributos e encargos sociais, transportes e entre outros.
14.3 - O preço ajustado também poderá sofrer correção desde que reste comprovada a ocorrência de quaisquer das
hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
14.4 - A CONTRATADA têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, procedendo-se à revisão do
mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra variação de preços, que seja imprevisível ou previsível, porém com
consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas no presente
instrumento.
a) A CONTRATADA, quando for o caso, deverá formular à Administração requerimento para revisão do Contrato,
comprovando a ocorrência de aumento de preços;
b) A comprovação será feita por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas fiscais de
aquisição de matérias- primas, de transporte de mercadoria, alusivas à época da elaboração da proposta e do
momento do pedido de revisão do Contrato;
c) Junto com o requerimento, a CONTRATADA deverá apresentar planilhas de custos comparativas entre a data da
formulação da proposta e do momento do pedido de revisão do Contrato, evidenciando o quanto o aumento de
preços ocorridos repercute no valor total pactuado;
d) A Administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à revisão do contrato.
14.5 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na Chamada Pública, inclusive o acréscimo de que trata
o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da possibilidade de alterações dos contratos eventualmente
firmados. .
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1.Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a CONTRATADA que:
a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
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c) Fraudar na execução do Contrato;
d) Comportar-se de modo inidôneo;
e) Cometer fraude fiscal;
f) Não mantiver a proposta.

15.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções;
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos
para a CONTRATANTE;
b) Multa moratória observada os seguintes limites:
b.1) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor dos itens
solicitados e não entregues;
b.2) 2% (dois por cento) sobre o valor total do Contrato, em caso de descumprimento das demais
obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente;
b.3) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens solicitados e não entregues, no caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias, ou entrega do objeto com vícios ou defeitos ocultos ou fora das especificações contratadas;
15.3. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual dos subitens acima, será aplicada de
forma proporcional à obrigação inadimplida;
15.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública pelo prazo não superior a dois
anos;
15.5. 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 a CONTRATANTE pelos prejuízos causados;
15.6.Também fica sujeita às penalidades do art. 87, incisos III e IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a
CONTRATADA que:
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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.
15.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
15.8. 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 SEXTA – DA INEXECUÇÃO E DOS CASOS DE RESCISÃO
16.1. A inexecução total ou parcial no contrato enseja sua rescisão, com as consequências contratuais, inclusive o
reconhecimento dos direitos da Administração, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
16.2. Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
16.3. De acordo com o art. 79 da Lei nº. 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser:
I - por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII
do artigo 78 da citada Lei;
II - amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, desde que haja
conveniência para a Administração;
III - judicial, nos termos da legislação.
16.4. No caso da rescisão unilateral, a Contratante não indenizará a Contratada, salvo pelos fornecimentos
executados e aceitos pela Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
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17.1 - Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações
assumidas, a Administração da CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as
seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo
de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
c) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento)
sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pela
CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Ordem de Compra previstas nos subitens 7.1.12 e
d) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por até 2 (dois)
anos.
17.2 - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA
que:
a) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
b) Não mantiver a proposta, injustificadamente;
c) Comportar-se de modo inidôneo;
d) Fizer declaração falsa;
e) Cometer fraude fiscal;
f) Falhar ou fraudar na execução do Contrato;
g) Não celebrar o contrato;
h) Deixar de entregar documentação exigida no certame;
i) Apresentar documentação falsa.
17.3 - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no
Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da
Lei n.º 8.666/93.
17.4 - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração da
CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 14.2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta
das penalidades mencionadas.
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17.5 - As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração da CONTRATANTE,
poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.
Parágrafo Único: Além das penalidades citadas acima, a CONTRATADA ficará sujeita as penalidades contidas no
Edital da CHAMADA PÚBLICA Nº XXX/2021 – CP-PMS-SEMED
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA
18.1 - Este Contrato fica vinculado aos termos da CHAMADA PÚBLICA Nº XXX/2021 – CP-PMS-SEMED, cuja
realização decorre da autorização da autoridade competente e da proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO
19.1 - As questões decorrentes da execução deste instrumento contratual, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de Salvaterra, com exclusão de qualquer
outro por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma,
para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes,
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
Salvaterra – PA, ____ de __________ de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA
CONTRATANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INTERVENIENTE
XXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ / CPF N° ___________
CONTRATADO (A)
Testemunhas:
1.________________________________
CPF:

2.________________________________
CPF:
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