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AVISO DE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA, ELETRÔNICA
CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2022
A CPL torna público aos interessados que se realizará licitação; Modalidade Dispensa
Eletrônica nº 11/22-PA 22/22. SEM DISPUTA. Menor Preço por Lote. Objeto: Chamada
Pública nº 1/22, para aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, necessários ao atendimento do Programa Nacional de
Alimentação Escolar/PNAE e Mais Educação, no Município de Condeúba/BA, visando
atender as necessidades da alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede
Municipal de Ensino, através da Secretaria Municipal de Educação, em atendimento a
Lei Nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE Nº 26/2013, para o ano letivo de 2022. Os
interessados que atenderem às exigências do edital deverão apresentar os
documentos de habilitação e projeto de venda de 19.1.22 a 9.2.22 até às 8:30h;
Disputa: 9h do dia 9.2.22 - horário de Brasília. PROCESSO SERÁ REALIZADO
EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS:
www.licitacoes-e.com.br. Edital disponível em: Setor de Licitações Pç. Jovino Arsênio
da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba – BA, www.licitacoes-e.com.br ID n° 918152 ou
na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial
(http://condeuba.ba.io.org.br/diarioOficial).
Condeúba, BA – 19.1.22.
Josiel Eduardo dos Santos
Presidente - CPL
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022
Disponível em www.licitacoes-e.com.br
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2022
SEM DISPUTA
ID nº 918152
PROCESSO DE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº 011/2022 (ELETRÔNICA)
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CONFORME LEI 11.947/2009

PREÂMBULO
O MUNICÍPIO DE CONDEÚBA, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ/MF nº 13.694.138/0001-80, conforme Processo
Administrativo nº 022/2022, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação,
devidamente nomeada pelo Decreto Municipal nº 006/2022, torna público que realizará
procedimento licitatório na modalidade DISPENSA, na forma ELETRÔNICA, com
critério de julgamento MENOR PREÇO POR LOTE, realizará CHAMADA PÚBLICA
para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural e de
empreendedores familiares rurais ou suas organizações, para o ano letivo de 2022, em
cumprimento ao estabelecido pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE,
através de Dispensa de Licitação, conforme Lei Nº 11.947, de 16/06/2009, Resolução
CD/FNDE Nº 26, de 17/06/2013 e alterações posteriores, bem como pelas demais
normas pertinentes e condições estabelecidas no presente edital e respectivos anexos,
mediante as seguintes condições:
INÍCIO DE ACOLHIMENTO PROPOSTAS ELETRÔNICAS: 19/01/2022 A PARTIR
DAS 12:00 HORAS
LIMITE DE ACOLHIMENTO PROPOSTAS ELETRÔNICAS: 09/02/2022 ÀS 08:30
HORAS
ABERTURA DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS: 09/02/2022 ÀS 08:30 HORAS
INÍCIO DA SESSÃO ELETRÔNICA: 09/02/2022 ÀS 09:00 HORAS
DISPENSA DE LICITAÇÃO SEM DISPUTA EM SESSÃO PÚBLICA
LOCAL: PORTAL DE COMPRAS DO ÓRGÃO – www.licitacoes-e.com.br
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À critério da Comissão Permanente de Licitação, o horário definido para realização do
certame poderá ser prorrogado, desde que não comprometa o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação, em razão da
indisponibilidade de infraestrutura física e/ou de instrumentos de trabalhos necessários
à realização do certame na data e horário estipulados.
CAPÍTULO I – DO OBJETO
1.1. O presente edital de chamada pública tem por objeto a aquisição de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural,
necessários ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação
Escolar/PNAE e Mais Educação, no Município de Condeúba/BA, para o ano
letivo de 2022, conforme quantidades e especificações contidas do Anexo I do
Edital.
1.2.

Os alimentos a serem adquiridos fazem parte do cardápio definido pela
nutricionista responsável. Através da merenda os alunos consomem alimentos
saudáveis que ajudam a melhorar o desempenho escolar e na assimilação do
conteúdo lecionado.

1.3.

A licitação será dividida em lote.

1.4.

O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

CAPÍTULO II – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
2.1. A Dispensa Eletrônica será realizado em disputa, por meio da rede mundial de
computadores (INTERNET), mediante condições de segurança - criptografia e
autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Dispensa
Eletrônica (licitações-e) do BANCO DO BRASIL.
2.2.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município de Condeúba,
denominado Coordenador, mediante a inserção e monitoramento de dados
gerados ou transferidos para o aplicativo "Licitações-e" constante da página
eletrônica do Banco do Brasil S/A - www.licitacoes-e.com.br. Problemas de
conexão e/ou dúvidas sobre o site "www.licitacoes-e.com.br": Através do
Suporte Técnico 4004-0001 - Capitais e Regiões Metropolitanas e 0800-7290001 - demais localidades, escolhendo pela ordem as seguintes opções:
3 - empresa
2 - orientações técnicas
1 - correntista ou 2 não correntista
7 - licitações

2.3.

O presente edital se submete integralmente ao disposto nos artigos da LC
123/2006 e 147/2014, atendendo o direito de prioridade para microempresa e de
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pequeno porte para efeito do desempate quando verificado ao final da disputa de
preços.
CAPÍTULO III - DOS PARTICIPANTES
3.1. Poderão participar da presente Chamada Pública, os grupos formais
(organizações produtivas detentoras de Declaração de Aptidão ao PRONAF DAP Jurídica), os grupos informais (agricultores familiares, detentores de
Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Física, organizados em grupos) e
fornecedores individuais (detentores de DAP Física).
3.2.

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 Familiar/ano/entidade executora, devendo obedecer
ainda as regras estabelecidas no art. 32, II da Resolução CD/FNDE nº 26, de
17/06/2013.

3.3.

Aquele que aderir a este Edital de Chamada Pública, através do envio do Projeto
de Venda, declara que atende a todas as exigências legais e regulatórias para
tanto e que possuem autorização legal para fazer a proposta, sujeitando-se, em
caso de declaração falsa, às penalidades da legislação civil e penal aplicáveis.

3.4.

Como condição para participação neste processo, a licitante assinalará “sim” ou
“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes
declarações:

3.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49;
3.4.1.1.

Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no
certame;

3.4.1.2.

Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá
o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte.

3.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
3.4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
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3.4.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
3.4.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
3.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente;
3.4.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
3.4.8. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991.
3.5.

A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

CAPÍTULO IV – ETAPA DE CREDENCIAMENTO:
4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral junto ao Sistema de
Licitações do Banco do Brasil, que permite a participação dos interessados na
modalidade licitatória Dispensa, em sua forma eletrônica.
4.2.

Somente poderão participar desta Dispensa Eletrônica os licitantes devidamente
credenciados junto ao Banco do Brasil, o qual é Provedor do Sistema de
Licitações, cujas informações poderão ser obtidas na página eletrônica
www.licitacoes-e.com.br ou em qualquer agência do Banco do Brasil S/A
sediada no País.

4.3.

O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha
pessoal e intransferível para acesso ao Sistema Eletrônico.

4.4.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes a esta Dispensa.

4.5.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade
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promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
4.6.

É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no Sistema de Licitações do Banco do Brasil S/A e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

4.6.1. A não observância do disposto no subitem
desclassificação no momento da habilitação.
4.7.

anterior

poderá

ensejar

Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado,
sendo que cada um deles poderá representar apenas uma empresa.

4.8.

DA CONEXÃO COM O SISTEMA E DO ENVIO DAS PROPOSTAS E
DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO:
4.8.1. A participação nesta Dispensa Eletrônica dar-se-á por meio da conexão da
licitante ao Sistema Eletrônico, mediante digitação de sua senha privativa e
subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio
do referido sistema.
4.8.2. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em
seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua
proposta e seus lances.
4.8.3. Como requisito para a participação na Dispensa Eletrônica, a licitante deverá
manifestar, sob as penas da lei, em campo próprio do Sistema Eletrônico, o
pleno conhecimento e atendimento às exigências previstas neste edital.
4.8.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
disputa da Dispensa, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexão.
4.8.5. No caso de desconexão com o Coordenador, no decorrer da etapa competitiva
da Dispensa, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes
para a recepção dos lances, sem prejuízo dos atos realizados.
4.8.5.1.
Quando a desconexão do sistema eletrônico para o coordenador persistir
por tempo superior a dez minutos, a disputa será suspensa e reiniciada somente
após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Coordenador
aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
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4.8.5.2.
O Coordenador irá analisar e decidir, acerca da possibilidade de manter a
dispensa suspenso, caso verifique transtornos ou impedimentos ao bom
andamento da etapa competitiva do certame.
4.9. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:
4.9.1. O certame será conduzido pelo Coordenador, com o auxílio da Comissão
Permanente de Licitação, que terá, em especial, as seguintes atribuições:
4.9.1.1.

Acompanhar os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação;

4.9.1.2.
Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao
certame;
4.9.1.3.
A abertura das propostas de preços, o seu exame e a classificação dos
proponentes;
4.9.1.4.

Desclassificar propostas indicando os motivos;

4.9.1.5.
A condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da
proposta ou do lance de menor preço;
4.9.1.6.

Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;

4.9.1.7.

Declarar o vencedor, adjudicando a proposta de menor preço;

4.9.1.8.

O recebimento, o exame e a decisão sobre recursos;

4.9.1.9.

Elaborar a ata da sessão com o auxílio do sistema eletrônico;

4.9.1.10.
O encaminhamento do processo devidamente instruído, após a
adjudicação, à Autoridade Superior, visando à homologação e a contratação.
CAPÍTULO V - DA PROPOSTA ELETRÔNICA (PROJETO DE VENDA):
5.1. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua
proposta e lances;
5.2.

Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
disputa da dispensa, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexão.

5.3.

A Proponente deverá anexar o PROJETO DE VENDA em formulário eletrônico
específico sob pena de ser desclassificada;
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5.4.

O encaminhamento do projeto de venda pressupõe o pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação e das especificações técnicas
previstas no edital;

5.5.

Manifestação em campo próprio do sistema eletrônico de que tem pleno
conhecimento e do atendimento às exigências de habilitação e especificações
técnicas previstas no edital, e, ainda, se está ou não enquadrada como
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP).

5.6.

O projeto de venda deverá indicar a marca do produto ofertado, sob pena de
desclassificação

5.7.

A licitante deverá anexar a Proposta de Venda, conforme modelo Anexo II,
contendo:

5.7.1. nome, o nº do CPF e nº da DAP Física de cada agricultor familiar fornecedor
quando se tratar de Fornecedor Individual ou Grupo Informal, e o nº do CNPJ e
DAP Jurídica da organização produtiva quando se tratar de Grupo Informal.
5.7.2. discriminação completa dos gêneros
especificações e condições do Anexo I.
5.8.

alimentícios

ofertados,

conforme

O projeto de venda - proposta de preços deverá ser assinado:

5.8.1. no caso dos Grupos Formais: pelo representante legal,
5.8.2. no caso dos Grupos Informais: por todos os agricultores participantes e,
5.8.3. no caso dos Fornecedores Individuais: pelo agricultor participante.
5.9. O Projeto de venda - proposta de preços deverá ser apresentado com os valores
idênticos ao estabelecido nesse Edital, conforme Anexo I, com preço unitário,
devendo ser cotado em moeda corrente nacional. Não serão aceitos descontos e
nem negociação;
5.9.1. O Projeto de Venda - Proposta de Preços deverá ser feito de forma clara, sem
rasuras e entrelinhas, que prejudiquem a interpretação da proposta.
5.10. Para a seleção/classificação dos projetos de venda - proposta de preços serão
adotados os critérios de prioridades estabelecidos no art. 25 da Resolução
CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013.
5.10.1.
Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de
prioridade para seleção:
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5.10.1.1.
O grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre os
demais grupos;
5.10.1.2.
O grupo de projetos de fornecedores do território rural terá prioridade
sobre o do Estado e do País;
5.10.1.3.

O grupo de projetos do Estado terá prioridade sobre o do País.

5.10.1.4.
Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de
prioridade para seleção:
5.10.1.4.1. Os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais
indígenas e as comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre
estes;
5.10.1.4.2. Os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou
agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003;
5.10.1.4.3. Os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de Declaração
de Aptidão ao PRONAF - DAP Jurídica) sobre os Grupos Informais
(agricultores familiares, detentores de Declaração de Aptidão ao PRONAF DAP Física, organizados em grupos) e estes sobre os Fornecedores
Individuais (detentores de DAP Física);
5.10.1.5.
Caso a EEx. não obtenha as quantidades necessárias de produtos
oriundos do grupo de projetos de fornecedores locais, estas deverão ser
complementadas com os projetos dos demais grupos, de acordo com os critérios
de seleção e priorização estabelecidos no caput e nos §1º e §2º.
5.10.1.6.
Para efeitos do disposto neste artigo, serão 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 associados/cooperados das
organizações produtivas, no caso do grupo formal, e 50% 1 (cinquenta por cento
mais um) dos fornecedores agricultores familiares, no caso de grupo informal,
conforme identificação na(s) DAP(s).
5.10.1.7.
No caso de empate entre Grupos Formais de assentamentos da reforma
agrária, comunidades quilombolas e/ou indígenas, em referência ao disposto no
§2º inciso I deste artigo, terão 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).
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5.10.1.8.
No caso de empate entre Grupos Formais, em referência ao disposto no
§2º inciso III deste artigo, terão prioridade organizações produtivas com maior
porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais
no seu quadro de associados/ cooperados, conforme DAP Jurídica.
5.10.1.9.
Em caso de persistência de empate, será realizado sorteio ou, em
havendo consenso entre as partes, poderá optar-se pela divisão no fornecimento
dos produtos a serem adquiridos entre as organizações finalistas.
5.11. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão
do publica; se na proposta não constar prazo de validade, subentende-se 60
(sessenta) dias.
CAPÍTULO VI – DA SESSÃO DA DISPENSA:
6.1. A partir do horário previsto nesta Dispensa Eletrônica, terá início a abertura das
propostas, com a divulgação das propostas de Preços, recebidas e em perfeita
consonância com as especificações e condições de fornecimento detalhadas
pelo Termo de Dispensa de Licitação Eletrônica;
6.2.

Na Dispensa de Licitação sem disputa em Sessão Pública, não há disputa em
sala virtual.

6.3.

O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a
melhor oferta deverá ser R$ 10,00 (dez reais).

6.4.

O sistema informará a proposta de menor preço e quando for o caso, após
negociação e decisão pelo Administrador acerca da aceitação.

6.5.

Caso uma microempresa ou empresa de pequeno porte apresente lance de
preços com valores superior de até 5% (cinco por cento) acima da proposta
melhor classificada, será concedido à microempresa ou empresa de pequeno
porte melhor classificada, a oportunidade de apresentar outra proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, dentro do prazo de 05 (cinco)
minutos, sob pena de preclusão, conforme está previsto na Lei Complementar nº
123 de 14 de dezembro de 2006.

6.6.

No caso de desconexão com Administrador, no decorrer da etapa competitivas
do certame, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes
para recepção de lances, retomando o Administrador, quando possível, sua
atuação na sessão publica, sem prejuízos dos atos realizados.
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6.7.

No caso de desconexão por tempo superior a 10 (dez) minutos, a disputa será
suspensa, sendo reiniciada somente após comunicação expressa aos
participantes.

6.8.

Encerrada a etapa da disputa, o licitante detentor da melhor oferta deverá
remeter via fax n° (77) 3445-2212 ou pelo e-mail: licitacaocondeuba@gmail.com,
em até 04 (quatro) horas, cópia dos documentos exigidos no Capítulo VII, bem
como a proposta comercial devidamente detalhado, com posterior
encaminhamento do original no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados
da data da referida da disputa;

6.8.1. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte deverão ser
encaminhados os documentos relativos à Regularidade Fiscal mesmo que
vencidos, sob pena de inabilitação.
6.9. Se a proposta de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender
às exigências habilitatórias, o Administrador examinará a proposta subsequente,
verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda
o edital. Também nesta etapa o Administrador poderá negociar com o participante
para que seja obtido melhor preço;
6.10. Constando o atendimento das exigências fixadas no Termo da Dispensa
Licitação, o objeto será adjudicado ao autor da proposta de menor preço;
6.11. A proposta deverá estar assinada pelo licitante ou seu representante legal,
redigida em português de forma clara, não ser manuscrita e nem conter rasuras ou
entrelinhas e incluirá:
6.11.1.
Orçamento discriminado em preços unitários expresso em moeda
corrente nacional, devendo o preço incluir todas as despesas com encargos
fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto licitado,
devidamente corrigidos após o encerramento dos lances;
6.11.2.
Após a apresentação da proposta não cabe desistência, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Administrador;
6.11.3.
A proposta deverá considerar a entrega do material ou a execução dos
serviços no local indicado.
CAPÍTULO VII – DA HABILITAÇÃO:
7.1. Os GRUPOS FORMAIS deverão apresentar os seguintes documentos:
7.1.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica - CNPJ,
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7.1.2. extrato da DAP Jurídica para Associações e Cooperativas, emitido nos últimos
60 (sessenta) dias, acompanhado da relação de associados e/ou cooperados,
7.1.3. prova de regularidade para com a Fazenda Pública Federal, através da Certidão
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União,
emitida pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional,
7.1.4. prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual, através de Certidão
Negativa de Débitos da Fazenda Estadual da sede da proponente,
7.1.5. prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal, deverá ser feita através
de Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Municipal da sede da proponente,
7.1.6. prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
7.1.7. prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
7.1.8. cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no
órgão competente (Junta Comercial, no caso de cooperativas ou Cartório de
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de associações. Em se tratando de
empreendimentos familiares, deverá ser apresentada cópia do Contrato Social,
registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas),
7.1.9. DECLARAÇÃO de que os gêneros alimentícios a serem entregues são
produzidos pelos associados/cooperados relacionados pelo projeto de venda,
conforme Anexo VI,
7.1.10.
DECLARAÇÃO de que os produtos ofertados são de boa qualidade,
conforme Anexo III,
7.1.11.
DECLARAÇÃO do representante legal de responsabilidade pelo controle
do atendimento do limite individual de venda de seus cooperados/associados,
conforme Anexo IV e,
7.1.12.
DECLARAÇÃO de atendimento às exigências legais e regulatórias,
conforme Anexo V.
7.2.

Os GRUPOS INFORMAIS deverão apresentar os seguintes documentos:

7.2.1. prova de inscrição no Cadastro Pessoa Física - CPF,
7.2.2. extrato da DAP Física de cada agricultor familiar, emitido nos últimos 60
(sessenta) dias,
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7.2.3. DECLARAÇÃO de que os gêneros alimentícios a serem entregues são
produzidos pelos agricultores familiares relacionados pelo projeto de venda,
conforme Anexo VI,
7.2.4. DECLARAÇÃO de que os produtos ofertados são de boa qualidade, conforme
Anexo III,
7.2.5. DECLARAÇÃO de atendimento às exigências legais e regulatórias, conforme
Anexo V.
7.3.

Os FORNECEDORES INDIVIDUAIS deverão apresentar os seguintes
documentos:

7.3.1. prova de inscrição no Cadastro Pessoa Física - CPF,
7.3.2. extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60
(sessenta) dias,
7.3.3. DECLARAÇÃO de que os gêneros alimentícios a serem entregues são
produzidos pelos agricultores familiares relacionados pelo projeto de venda,
conforme Anexo VI,
7.3.4. DECLARAÇÃO de que os produtos ofertados são de boa qualidade, conforme
Anexo III,
7.3.5. DECLARAÇÃO de atendimento às exigências legais e regulatórias, conforme
Anexo V.
7.4.

Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em originais ou
publicação em órgão oficial, ou ainda, por qualquer processo de cópia
autenticada em cartório ou por servidor público municipal, pertencente à
secretaria requisitante, exceto os servidores que compõem a Comissão
Permanente de licitação, bem como, dentro do prazo de validade, para aqueles
cuja validade possa expirar.

7.4.1. Na hipótese do documento não conter expressamente o prazo de validade,
deverá ser acompanhado de declaração ou regulamentação do órgão emissor
que disponha sobre a validade do mesmo. Na ausência de tal declaração ou
regulamentação, o documento será considerado válido pelo prazo de 60
(sessenta) dias, a partir da data de sua emissão.

7.5.

Na ausência ou desconformidade de qualquer dos documentos listados neste
Capítulo, fica facultado à Comissão a abertura de prazo para regularização dos
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mesmos, conforme estabelece o art. 27, § 4º da Resolução CD/FNDE nº 26, de
17/06/2013 e alterações.
CAPÍTULO VIII - QUALIDADE DOS PRODUTOS
8.1. Os produtos ofertados deverão obedecer ao disposto no padrão de identidade e
qualidade estabelecida no Anexo I do Edital, bem como deverão atender ao
disposto na legislação sanitária (federal, estadual ou municipal) específica para
os alimentos de origem animal e vegetal.
8.2.

Constatado o fornecimento incompleto ou vício do produto, a Contratada será
convocada para substituir ou complementar o produto, no prazo máximo de 03
(três) dias, contados da data de sua convocação pela Contratante. Decorrido
este prazo e não havendo a devida substituição ou complementação, serão
aplicadas penalidades legais cabíveis.

CAPÍTULO IX - LOCAL DE ENTREGA E PERIODICIDADE
9.1. Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 07 (sete) dias ou na
data informada pela Secretaria na solicitação de fornecimento, de acordo com
cronograma fornecido pela nutricionista ao contratado/vencedor.
9.2.

Os produtos deverão entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal de
Educação, situado à Rua Floriano Peixoto, s/n, Bairro Centro, Condeúba/BA,
devidamente acondicionados em embalagens.

9.3.

Constatado o fornecimento incompleto ou vício do produto, a Contratada será
convocada para substituir ou complementar o produto, no prazo máximo de 03
(três) dias, contados da data de sua convocação pela Contratante. Decorrido
este prazo e não havendo a devida substituição ou complementação, serão
aplicadas penalidades legais cabíveis.

9.3.1. A Contratada poderá solicitar, antecipadamente, a prorrogação dos prazos
previstos nos itens 8.1 e 8.3, desde que apresente motivo justificado, comprove
suas alegações e apresente nova data para o cumprimento da obrigação,
suspendendo-se o decurso do prazo até a data do recebimento e comunicação
oficial à Contratada acerca da decisão da Contratante.
9.4.

Quando da entrega dos itens contratados, a Seção de Depósito e Almoxarifado,
de posse da nota de empenho, será responsável pelo RECEBIMENTO
PROVISÓRIO por meio de certidão de recebimento nos autos. O
RECEBIMENTO PROVISÓRIO é ato que representa a conferência da qualidade
do produto, valor unitário e total do produto entregue pela Contratada.

9.5.

Os produtos serão objeto de inspeção, que será realizada por técnico da seção
responsável, ou da Comissão de Recebimento, e constará das seguintes fases.
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9.5.1. abertura das embalagens (caso necessite).
9.5.2. Comprovação de que o produto atende às especificações mínimas exigidas e/ou
aquelas superiores oferecidas pela Contratada.
9.5.3. testes com o produto (caso necessite).
9.6.

O período de inspeção será de até 07 (sete) dias úteis, contados da data de seu
RECEBIMENTO PROVISÓRIO.

9.7.

Findo o prazo de inspeção e comprovada a conformidade dos produtos com as
especificações técnicas exigidas no edital e aquelas oferecidas pela Contratada,
a seção responsável fará o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, através
da aposição de data e assinatura do responsável pelo carimbo de “Atesto
Recebimento” na nota fiscal/fatura.

CAPÍTULO X – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
10.1.1.
Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
10.1.2.

Apresentar documentação falsa;

10.1.3.

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

10.1.4.

Ensejar o retardamento da execução do objeto;

10.1.5.

Não mantiver a proposta;

10.1.6.

Cometer fraude fiscal;

10.1.7.

Comportar-se de modo inidôneo;

10.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto
às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o
encerramento da fase de lances.
10.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal, às seguintes sanções:
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10.3.1.
Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
10.3.2.
Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) lote(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;
10.3.3.
Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
10.3.4.
Impedimento de licitar e de contratar com o Município e
descredenciamento no Sistema do Banco do Brasil S/A, pelo prazo de até cinco
anos;
10.3.5.
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;
10.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.
10.5. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto
de 2013, como ato lesivo à administração pública, cópias do processo
administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão
ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para
ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
10.6. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nos termos da Lei nº
12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade
administrativa.
10.7. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à
Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
jurídica, com ou sem a participação de agente público.
10.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela
conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
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10.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666,
de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
10.10. 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.
10.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema do Banco do
Brasil S/A.
10.12. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no
Termo de Referência.
CAPÍTULO XI - CASOS FORTUITOS E FORÇA MAIOR
11.1. Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, o produtor familiar desde que
justificado e comprovado através de laudo emitido por órgão competente, ficará
desobrigado do cumprimento do contrato firmado.
CAPÍTULO XII - PAGAMENTO
12.1. O pagamento será realizado até 10º (décimo) dias útil do mês subsequente à
entrega, mediante apresentação de documento fiscal juntamente com cópia do
termo de recebimento dos produtos e Certificados de Regularidade Fiscal.
12.2. No preço estão inclusos todos os custos necessários ao perfeito cumprimento
das obrigações, tais como custos de frete, embalagens, encargos e quaisquer
outros necessários para o fornecimento do produto.
12.3. O valor pago anualmente a cada agricultor não poderá exceder a R$ 20.000,00
(vinte mil reais), de acordo com a Resolução nº 26, de 17 de junho de 2013 e
suas alterações.
CAPÍTULO XIII - PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO
13.1. A Contratante convocará o vencedor, formalmente para a assinatura do contrato.
13.2. O prazo para assinatura do contrato será de 02 (dois) dias contados da data de
convocação para esse fim.
13.3. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido, sujeita-o às penalidades
legalmente estabelecidas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93.
CAPÍTULO XIV - PRAZO PARA A EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO
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14.1. O prazo de vigência do contrato será até o encerramento do exercício financeiro,
ou seja, até 31 de dezembro de 2022.
14.2. O início da execução do contrato será na data de sua assinatura, obedecendo
ao com o cronograma de entrega estabelecido pela Secretaria Municipal de
Educação.
14.3. O Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre
as partes, resguardada as suas condições essenciais.
CAPÍTULO XV - REAJUSTE E ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
15.1. Os preços dos produtos originados desta licitação não poderão sofrer alterações,
salvo nas hipóteses previstas no subitem 15.2.
15.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, Mediante
Processo, devidamente instruído, conforme parágrafo 1º, do art. 65, da Lei
8.666/93.
CAPÍTULO XVI – DA FONTE DE RECURSOS
Unidade Orçamentária:

03.05.01 – Secretaria de Educação

Projeto/Atividade:

2.035 – Aquisição de Gêneros Alimentícios para merenda
escolar

Elemento de despesa:

33.90.30 – Material de Consumo

Fonte:

015 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento Educacional

CAPÍTULO XVII - DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. O edital da Chamada Pública poderá ser obtido junto ao setor de Licitações da
Prefeitura Municipal de Condeúba, no horário de 08:00 às 12:00 horas, de
segunda a sexta-feira.
17.2. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos relativos ao presente edital à
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura no horário de 08:00 às 12:00
horas,
de
segunda
à
sexta-feira,
através
do
e-mail:
licitacaocondeuba@gmail.com, em até 03 (três) dias úteis anteriores à data de
recebimento e abertura dos envelopes.
17.3. Fazem parte do presente edital
independentemente de transcrição:

integrando-o

de

forma

plena,
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17.3.1.

Anexo I - Especificação dos gêneros alimentícios com preços referenciais.

17.3.2.

Anexo II – Modelo de proposta de venda.

17.3.3.
Anexo III - Modelo de declaração referente boa qualidade dos produtos
ofertados.
17.3.4.

Anexo IV - Modelo de Declaração que não ultrapassará o valor limite.

17.3.5.
Anexo V - Modelo declaração de atendimento às exigências legais e
regulatórias.
17.3.6.

Anexo VI – Modelo de declaração de responsabilidade pela produção

17.3.7.

Anexo VII - Minuta de Contrato de Aquisição.

17.4. Fica eleito o Foro da Comarca de Condeúba para dirimir quaisquer divergências
contratuais por mais privilegiados que os outros sejam.

Prefeitura Municipal de Condeúba/BA, em 19 de janeiro de 2022.

Josiel Eduardo dos Santos
Presidente da CPL

Adonildo Ribeiro da Silva
Membro

Marilene da Silva Rocha
Membro
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ANEXO I
ESPECIFICAÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM PREÇOS REFERENCIAIS
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022

ITEM

ESPECIFICAÇÃO
DOS PRODUTOS

1

Abóbora

2

QNT.

EMBALAGEM

4.000

KG

Alface

500

PCT

3

Banana

60.000

UNID.

4

Batata Doce

2.000

KG

5

Beijú

800

KG

6

Beterraba

1.500

KG

7

Biscoito Avoador

9.000

PCT

8

Cenoura

5.000

KG

9

Cheiro Verde

2.000

PCT

10

Colorau

400

KG

11

Couve

1.000

PCT

12

Farinha
Mandioca

3.000

KG

de

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
Abóbora fresca de ótima qualidade, compacta
firme, coloração uniforme, aroma, cor e sabor
típicos da espécie, isento de sujeira, insetos e
parasitas e larvas, rachaduras, cortes e
perfurações.
Alface fresco de ótima qualidade, coloração
uniforme, aroma, cor e sabor típicos da espécie,
isento de sujeira, insetos e parasitas e larvas,
rachaduras, cortes e perfurações.
Banana tamanho médio, madura, porém
compacta firme, coloração uniforme, aroma cor
e sabor típicos da espécie, isento de sujeira,
rachaduras, corte e perfurações.
Batata doce fresca de ótima qualidade,
compacta firme, coloração uniforme, aroma,
cor e sabor típicos da espécie, isento de sujeira,
insetos e parasitas e larvas, rachaduras, cortes e
perfurações.
Embalagens contendo 01 kg, contendo rótulo
com informações nutricionais e data
especificando o dia em que foi embalado.
Validade mínima de 03 meses.
Beterraba, tamanho médio, uniforme, sem
ferimentos ou defeitos, com brilho, intactas,
firmes e bem desenvolvidas.
Embalagens contendo 200g, contendo rótulo
com informações nutricionais e data
especificando o dia em que foi embalado.
Validade mínima de 03 meses.
Cenoura fresca de ótima qualidade, compacta
firme, coloração uniforme, aroma, cor e sabor
típicos da espécie, isento de sujeira, insetos e
parasitas e larvas, rachaduras, cortes e
perfurações.
Cheiro verde fresco de ótima qualidade,
coloração uniforme, aroma, cor e sabor típicos
da espécie, isentam de sujeira, insetos e
parasitas e larvas, rachaduras, cortes e
perfurações.
Colorau embalagem de 250g, 500g e 01 kg sem
sujidades, com características organolépticas
preservadas, contendo o dia em que foi
embalado. Validade mínima de 03 meses.
Couve fresco de ótima qualidade, coloração
uniforme, aroma, cor e sabor típicos da espécie,
isento de sujeira, insetos e parasitas e larvas,
rachaduras, cortes e perfurações.
Farinha de Mandioca, sem sujidades, com
características organolépticas preservadas.

PRÇ. UNT.

PRÇ. TOTAL

R$
3,06

R$
12.240,00

R$
2,83

R$
1.415,00

R$
0,52

R$
31.200,00

R$
3,76

R$
7.520,00

R$
17,63

R$
14.104,00

R$
4,27

R$
6.405,00

R$
4,91

R$
44.190,00

R$
4,27

R$
21.350,00

R$
2,08

R$
4.160,00

R$
20,05

R$
8.020,00

R$
2,48

R$
2.480,00

R$
5,13

R$
15.390,00
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13

Laranja

20.000

UNID.

14

Mandioca

8.000

KG

15

Melancia

800

KG

16

Pimentão

4.000

UNID.

17

Rapadurinha

2.000

KG

18

Repolho

1.000

KG

19

Tempero Caseiro
Alho e Sal

400

KG

20

Tempero Caseiro
para Carne

400

KG

21

Tempero Caseiro
Verde

400

KG

Laranja Pêra tamanho médio, compacta firme,
coloração uniforme, aroma cor e sabor típicos
da espécie, isento de sujeira, rachaduras, corte
e perfurações.
Mandioca tamanho médio, compacta firme,
coloração uniforme, aroma cor e sabor típicos
da espécie, isento de sujeira, rachaduras, corte
e perfurações.
Melancia tamanho médio compacta firme,
coloração uniforme, aroma cor e sabor típicos
da espécie, isento de sujeira, rachaduras, corte
e perfurações.
Pimentão tamanho médio, compacto firme,
coloração uniforme, aroma cor e sabor típicos
da espécie, isento de sujeira, rachaduras, corte
e perfurações
Embalagem contendo 01 Kg distribuído em
tabletes de 25g, contendo rótulo com
informações nutricionais e data especificando o
dia em que foi embalado. Validade mínima de
03 meses.
Repolho tamanho médio, compacto firme,
coloração uniforme, aroma cor e sabor típicos
da espécie, isento de sujeira, rachaduras, corte
e perfurações.
Tempero embalagem de 250g, 500g e 01 Kg
sem
sujidades,
com
características
organolépticas preservadas, contendo o dia em
que foi embalado. Validade mínima de 03
meses.
Tempero embalagem de 250g, 500g e 01 Kg
sem
sujidades,
com
características
organolépticas preservadas, contendo o dia em
que foi embalado. Validade mínima de 03
meses.
Tempero embalagem de 250g, 500g e 01 Kg
sem
sujidades,
com
características
organolépticas preservadas, contendo o dia em
que foi embalado. Validade mínima de 03
meses.

R$
0,70

R$
14.000,00

R$
3,58

R$
28.640,00

R$
1,58

R$
1.264,00

R$
2,05

R$
8.200,00

R$
12,10

R$
24.200,00

R$
3,26

R$
3.260,00

R$
23,51

R$
9.404,00

R$
24,08

R$
9.632,00

R$
24,08

R$
9.632,00

VALOR GLOBAL

R$
276.706,00
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ANEXO II
MODELO DE PROJETO DE VENDA

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Projeto para atendimento da chamada pública nº----------I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
A – Grupo Formal
1. Nome do Proponente

3. Nº da DAP
Jurídica

2. CNPJ

4. Endereço

5. Município

7. Nome do representante legal

8.CPF

10.Banco

6.CEP
9.DDD/Fone

11.Nº da Agência

12.Nº da Conta Corrente

B – Grupo Informal
1. Nome da Entidade Articuladora

2.Cadastro no SIBRATER

3. Endereço

4. Município

6. CNPJ:

7. E-mail:

5.CEP
8.DDD/Fone

II – FORNECEDORES PARTICIPANTES (APENAS GRUPO INFORMAL)
1. Nome

2.CPF

3.DAP

4. Banco e nº da Agência

5. Nº da Conta
Corrente

1
2
3
4
5
6
7
8
III – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
1. Nome da Entidade

2.CNPJ

4. Endereço

3.Município
5.DDD/Fone
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6. Nome do representante e e-mail

7.CPF
IV – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS

De acordo com o art. 24 da Resolução 38 do FNDE/2009, o limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural será de até R$ 9.000,00 (nove mil reais) por Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP por ano civil.
1. Identificação do Agricultor Familiar
Nome

2. Produto

3.Unidade

4.Quantidade

5.Preço/Unidade

6.Valor Total

1 Nº DAP
Nome

Total agricultor

2 Nº DAP
Nome

Total agricultor

3 Nº DAP
Nome

Total agricultor

4 Nº DAP
Nome

Total agricultor

5 Nº DAP
Nome

Total agricultor

6 Nº DAP
Nome

Total agricultor

7 Nº DAP
Nome

Total agricultor

8 Nº DAP
Nome

Total agricultor

9 Nº DAP
Nome

Total agricultor

10 Nº DAP

Total agricultor
Total do projeto
V – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO

1. Produto

2.Unidade

3.Quantidade

4.Preço/Unidade

5.Valor Total por Produto
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Total do projeto:

VI – DESCREVER OS MECANISMOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento.
A - Grupo Formal
Local e Data:

Assinatura do Representante do Grupo Formal

B - Grupo Informal
Agricultores Fornecedores do Grupo Informal

Assinatura

Local e Data:
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ANEXO III
DECLARAÇÃO REFERENTE À BOA QUALIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022
(modelo)

NOME DA (O) PROPONENTE: ______________________________

A Cooperativa/Associação, inscrita no CNPJ nº ___________ e portadora da DAP
Jurídica
nº
________________,
através
de
seu
representante
legal
________________, inscrito no CPF sob nº ________________, portador da Carteira
de Identidade nº ____________, DECLARA para os devidos fins que os produtos
ofertados são de boa qualidade.

Condeúba/BA, ____ de ________ de ______.

Assinatura do representante legal
Nome
Identidade do representante legal
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ANEXO IV
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022
DECLARAÇÃO
(modelo)

NOME DA (O) PROPONENTE: ______________________________

A Cooperativa/Associação, inscrita no CNPJ nº ___________, portadora da DAP
Jurídica
nº
________________,
através
de
seu
representante
legal
________________, inscrito no CPF sob nº ________________, portador da Carteira
de Identidade nº ____________, DECLARA para os devidos fins de que com a venda a
ser realizada, através da Chamada Pública nº 001/2022, cada agricultor participante
não ultrapassará o valor limite, ou seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por ano civil,
conforme Programa Nacional de Alimentação Escolar, Lei nº 11.947, de 16/06/2009 e
Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013.

Condeúba/BA, ____ de ________ de ______.

Entidade Proponente
CNPJ

25

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: A1LRIPDIMDWIYVW8BTCTAQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Janeiro de 2022
28 - Ano - Nº 2980

Condeúba

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS E REGULATÓRIAS
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022
(modelo)

NOME DA (O) PROPONENTE: ______________________________

DECLARAMOS, para os devidos fins, que atendemos a todas as exigências legais para
o fornecimento de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor
Familiar Rural, necessários ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação
Escolar/PNAE e Mais Educação, no Município de Condeúba/BA e que possuímos
autorização legal para ofertar proposta, sujeitando-se, em caso de declaração falsa, às
penalidades da legislação civil e penal aplicáveis.

Condeúba/BA, ____ de ________ de ______.

Assinatura do representante legal
Nome
Identidade do representante legal
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA PRODUÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022
(modelo)

À Comissão de Licitação
Processo Administrativo nº 022/2022
Chamada Pública nº 001/2022

NOME DA (O) PROPONENTE: ______________________________

(Nome da entidade), CNPJ/CPF ___________________, por meio do seu
representante legal, o Sr. _______________________________, (presidente,
procurador), nacionalidade, estado civil, portador do RG ___________________, e do
CPF ___________________, DECLARA que o(s) produtor(es) vinculado(s) a este
objeto, produzem os gêneros alimentícios ofertados, descritos e contemplados no
Projeto de Venda para a Agricultura Familiar, anexo V da Resolução/CD/FNDE n.º
26/2013, parte integrante deste edital.

Condeúba/BA, ____ de ________ de ______.

Assinatura do representante legal
Nome
Identidade do representante legal
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ANEXO VII
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/2022

Dispensa de Licitação nº ___/2022
Processo Administrativo nº 022/2022

Contrato que entre si fazem o Município de
Condeúba/BA
e
a
Cooperativa/Associação/Grupo
Informal/Fornecedor
Individual
___________________,
objetivando
a
aquisição de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor
Familiar Rural, necessários ao atendimento
do Programa Nacional de Alimentação
Escolar/PNAE e Mais Educação, no
Município de Condeúba/BA.

PREÂMBULO
O MUNICÍPIO DE CONDEÚBA, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito
público interno, sediada à Praça Jovino Arsênio da Silva Filho,n.º53-A, Centro de
Condeúba – BA, inscrita no CNPJ sob n.º13.694.138/0001-80, neste ato representada
por seu Prefeito o SR. SILVAN BALEEIRO DE SOUSA, brasileiro, maior, agente
político, Identidade nº 06876958 05 – SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 915.578.28504,
aqui
denominada
CONTRATANTE
ou
PREFEITURA
e
a
COOPERATIVA/ASSOCIAÇÃO/GRUPO INFORMAL/FORNECEDOR INDIVIDUAL
____________________, com sede ________(endereço completo)________, inscrita
no CNPJ/MF sob o no ________ neste ato representada pelo ________(condição
jurídica do representante)________ Sr. _________(nome, nacionalidade, estado civil,
profissão)__________, doravante denominada CONTRATADA, ajustam o presente
CONTRATO de compra e venda de gêneros alimentícios da agricultura familiar, do
empreendedor familiar rural e de suas organizações, oriundo do Processo
Administrativo nº 022/2022, Dispensa Eletrônica nº 011/2022, em cumprimento ao
estabelecido pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e Mais
Educação, através de dispensa de licitação, conforme Lei nº. 11.947, de 17/07/2009,
Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, bem como pelas demais normas
pertinentes e condições estabelecidas no Edital de Chamada Pública nº 001/2022,
respectivos anexos deste instrumento, juntamente com a Proposta de Venda
apresentada pela Contrata, ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as
condições nela estipuladas que contrariem as disposições deste CONTRATO, que se
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regerá pelas Cláusulas Seguintes e em conformidade com o que dispõe a Lei nº 8.666
de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Constitui objeto deste Contrato a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, necessários ao atendimento do Programa
Nacional de Alimentação Escolar/PNAE e Mais Educação, no Município de
Condeúba/BA, para o ano letivo de 2022, conforme relacionado e especificado no
Anexo I.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1. Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto
de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, a Contratada receberá o
valor total de R$_______ ( _________________________).
2.2. No valor acordado já estão incluídos todos os custos necessários ao perfeito
cumprimento das obrigações, tais como custos de frete, recursos humanos e materiais,
assim como os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e
quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes
do presente contrato.
2.2.1. É vedado expressamente o pagamento de qualquer sobretaxa em relação à
tabela de valores adotada.
2.3. Não será efetuado qualquer pagamento ao Contratado enquanto houver pendência
de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO
3.1. As despesas para aquisição dos gêneros alimentícios decorrentes da presente
Chamada Pública correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
Unidade Orçamentária:

03.05.01 – Secretaria de Educação

Projeto/Atividade:

2.035 – Aquisição de Gêneros Alimentícios para merenda
escolar

Elemento de despesa:

33.90.30 – Material de Consumo

Fonte:

015 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento Educacional
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CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES
4.1. Compete à Contratante:
4.1.1. Acompanhar direta e indiretamente, em cada Unidade Escolar, através da
servidora _______________, responsável designada, a qualidade e quantidade dos
gêneros alimentícios entregues, verificando o atendimento às especificações e demais
normas técnicas.
4.1.2. Expedir Ordem de Fornecimento específica para a Contratada.
4.1.3. Guardar pelo prazo estabelecido no § 11 do artigo 45 Resolução CD/FNDE nº
26, de 17/06/2013, as cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de
Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, bem como o
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.
4.1.4. Efetuar os pagamentos à Contratada pelos gêneros efetivamente entregues e
aceitos, nas condições e formas estabelecidas neste Contrato.
4.2. Compete à Contratada:
4.2.1. Garantir fiel execução do objeto e das demais condições neste instrumento
previstas.
4.2.2. Fornecer os gêneros alimentícios conforme o disposto no padrão de identidade e
qualidade estabelecida na legislação vigente e especificações técnicas elaboradas pela
Nutricionista da Contratante.
4.2.3. Fornecer/entregar os gêneros alimentícios para as escolas da rede municipal de
ensino, conforme cronograma ou planilha de entrega definido pela Contratante.
4.2.4. Observar o calendário escolar e feriados municipais e/ou pontos facultativos.
4.2.4.1. Caso a entrega coincida com esses casos, os gêneros alimentícios deverão ser
entregues no dia seguinte.
4.2.5. Informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais
de venda dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura
Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo 30 (trinta) dias após a assinatura do
contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.
4.2.6. Efetuar a substituição/complementação no prazo de 03 (três) dias, após a recusa
de recebimento, dos gêneros considerados inadequados para o consumo, desde que
devidamente solicitada pela Contratante.
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4.2.7. Guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de Venda, ou
congêneres, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios
da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição para
comprovação.
4.2.8. Responsabilizar-se pelo ressarcimento de danos causados à Contratante ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.
4.2.9. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto pactuado;
4.2.10. A Contratada deverá entregar os produtos limpos, acondicionados e nos
tamanhos estabelecidos, conforme descrição no Anexo I.
4.2.11. A Contratada deverá cumprir os dias de entrega dos produtos, podendo ser
recusado o recebimento da mercadoria fora do prazo previsto.
4.2.12. A Contratada deverá informar na semana anterior caso haja algum problema na
produção para substituição dos produtos.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORNECIMENTO
5.1. Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 07 (sete) dias ou na data
informada pela Secretaria na solicitação de fornecimento, de acordo com cronograma
fornecido pela nutricionista ao contratado/vencedor.
5.2. Os produtos deverão entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal de
Educação, situado à Rua Floriano Peixoto, s/n, Bairro Centro, Condeúba/BA,
devidamente acondicionados em embalagens.
5.3. Constatado o fornecimento incompleto ou vício do produto, a Contratada será
convocada para substituir ou complementar o produto, no prazo máximo de 03 (três)
dias, contados da data de sua convocação pela Contratante. Decorrido este prazo e
não havendo a devida substituição ou complementação, serão aplicadas penalidades
legais cabíveis.
5.3.1. A Contratada poderá solicitar, antecipadamente, a prorrogação dos prazos
previstos nos itens 5.1 e 5.3, desde que apresente motivo justificado, comprove suas
alegações e apresente nova data para o cumprimento da obrigação, suspendendo-se o
decurso do prazo até a data do recebimento e comunicação oficial à Contratada acerca
da decisão da Contratante.
5.4. Quando da entrega dos itens contratados, a Seção de Depósito e Almoxarifado, de
posse da nota de empenho, será responsável pelo RECEBIMENTO PROVISÓRIO por
meio de certidão de recebimento nos autos. O RECEBIMENTO PROVISÓRIO é ato
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que representa a conferência da marca, valor unitário e total do produto entregue pela
Contratada.
5.5. Os produtos serão objeto de inspeção, que será realizada por técnico da seção
responsável, ou da Comissão de Recebimento, e constará das seguintes fases.
a) abertura das embalagens (caso necessite).
b) Comprovação de que o produto atende às especificações mínimas exigidas e/ou
aquelas superiores oferecidas pela Contratada.
c) testes com o produto (caso necessite).
5.5.1. O período de inspeção será de até 07 (sete) dias úteis, contados da data de seu
RECEBIMENTO PROVISÓRIO.
5.5.2. Findo o prazo de inspeção e comprovada a conformidade dos produtos com as
especificações técnicas exigidas no edital e aquelas oferecidas pela Contratada, a
seção responsável fará o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, através da
aposição de data e assinatura do responsável pelo carimbo de “Atesto Recebimento”
na nota fiscal/fatura.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1. O pagamento será efetuado mensalmente, de acordo com a proposta apresentada,
até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao serviço prestado.
6.2. A efetuação do pagamento fica condicionada à informação do setor solicitante de
que os produtos/gêneros foram entregues regularmente e a apresentação dos
Certificados de Regularidade Fiscal, por parte da Contratada.
6.3. O pagamento poderá ser suspenso no caso de não cumprimento de quaisquer das
obrigações que possam de qualquer forma, prejudicar o interesse do Município;
6.4. A Contratante não se responsabilizará por quaisquer autuações fiscais ou
gravames futuros, decorrentes de interpretações errôneas, por parte da Contratada,
nas aplicações de impostos, suas alíquotas, suspensões, base de cálculo, isenções,
etc.
6.5. Não será efetuado qualquer pagamento a Contratada enquanto houver pendência
de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO
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7.1. A Contratante convocará o vencedor, formalmente para a assinatura do contrato.
7.2. O prazo para assinatura do contrato será de 02 (dois) dias contados da data de
convocação para esse fim.
7.3. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido, sujeita-o às penalidades
legalmente estabelecidas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - PRAZO PARA A EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO
8.1. O prazo de vigência do contrato será até o encerramento do exercício financeiro,
ou seja, até 31 de dezembro de 2022.
8.2. O início da execução do contrato será na data de sua assinatura, obedecendo ao
com o cronograma de entrega estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação.
8.3. O Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as
partes, resguardada as suas condições essenciais.

CLÁUSULA NONA - DA SUBCONTRATAÇÃO
9.1. A Contratada não poderá subcontratar o fornecimento objeto do presente ajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
10.1. A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Servidora _____________,
Nutricionista da Secretaria Municipal de Educação, da Entidade Executora, do
Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras entidades designadas pela
Contratante ou pela legislação, de forma a fazer cumprir rigorosamente o projeto, as
especificações e prazos propostos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO
11.1. O presente contrato reger-se-á pelas condições estabelecidas no Edital de
Chamada Pública n.º 001/2022, pela Resolução CD/FNDE n.º 26, de 17/06/2013, pela
Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e pela Lei n.º 11.947, de 16 de junho de 2009, em
todos os seus termos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
12.1. A Administração poderá declarar rescindido o Contrato quando:
a) houver comunicação prévia de uma parte à outra, com antecedência mínima de 60
(sessenta) dias, sem o ensejo de qualquer penalidade.
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b) houver inexecução total ou parcial do Contrato, ensejando as consequências
contratuais e as previstas em lei.
c) houver não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais,
especificações e prazos.
d) houver lentidão no cumprimento do Contrato, levando a Administração comprovar a
impossibilidade de fornecimento dos gêneros alimentícios nos prazos estipulados.
e) houver atraso injustificado no início do fornecimento dos gêneros alimentícios.
f) houver paralisação no fornecimento dos gêneros alimentícios sem justa causa e
prévia comunicação à Contratante.
g) houver subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do Contratado
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, não admitidas neste Contrato.
h) houver desatendimento das determinações regulares da Unidade da Administração
designada para acompanhar e fiscalizar o Contrato.
i) houver cometimento reiterado de faltas na execução do Contrato, anotadas pela
Fiscalização da Contratante.
j) o valor das multas aplicadas ultrapassar de 10% (dez por cento) do valor global
contratado ou após o trigésimo dia de atraso no cumprimento da obrigação assumida.
k) houver ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do Contrato.
l) houver razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela Contratante, exaradas no Processo Administrativo a
que se refere o Contrato.
12.2. A Contratante poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o
Contrato por conveniência administrativa fundamentada, recebendo a Contratada,
neste caso, retenções eventualmente efetuadas e os valores correspondentes aos
fornecimentos dos gêneros alimentícios já efetuados até a data da rescisão, se aceitos
pela Fiscalização.
12.3. Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, o produtor familiar desde que
justificado e comprovado através de laudo emitido por órgão competente, poderá
substituir o produto com valor equivalente, desde haja prévio consentimento da
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nutricionista; caso não houver esta possibilidade o produtor ficará desobrigado do
cumprimento do contrato firmado.
12.4. A Contratante em razão da supremacia dos interesses públicos sobre os
interesses particulares poderá:
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de
interesse público, respeitando os direitos da Contratada.
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão da
Contratada.
c) fiscalizar a execução do contrato. d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total
ou parcial do ajuste.
Parágrafo único. Sempre que a Contratante alterar ou rescindir o contrato sem culpa da
Contratada, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento
da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
12.5. O presente ajuste só será considerado extinto após o pagamento de eventuais
valores devidos.
12.6. Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação,
por carta, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou
interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
a) por acordo entre as partes.
b) pela inobservância de qualquer de suas condições.
c) qualquer dos motivos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. Pela inexecução total ou parcial da prestação dos serviços ou qualquer
inadimplência contratual, a Contratante poderá, garantida prévia defesa, aplicar ao
Contratado as seguintes sanções:
I - advertência por escrito, caso verificadas quaisquer irregularidades, para as quais
tenha concorrido;
II - multa de 0,5% por dia de atraso sobre o valor total, limitado esta a 15 (quinze) dias;
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III - multa de 5% sobre o valor total, no caso de inexecução parcial do contrato
cumulada com pena de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
por um período de 01 (um) ano;
IV - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total, no caso de inexecução total do
contrato cumulada com pena de suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração por um período de 2 (dois) anos;
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
nos casos de falta grave que possam ser tipificados como crime contra a
Administração.
13.2. Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei.
13.3. As penalidades acima poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, a
critério da Contratante, admitida sua reiteração.
13.4. Quando a Contratada motivar a rescisão contratual será responsável pelas
perdas e danos porventura decorrentes para o Contratante ou a terceiros, não
excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização;
13.5. A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos ao Contratado ou, quando for o caso, cobrada
judicialmente.
13.6. As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas,
por meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de
recebimento, por fax ou e-mail transmitido pelas partes.
13.7. Nos casos de inadimplência do Contratante, proceder-se-á conforme o § 1º, do
art. 20 da Lei n.º 11.947, de 16/06/2009 e demais legislações relacionadas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO REAJUSTE
14.1. Os preços dos produtos originados desta contratação não poderão sofrer
alterações, salvo nas hipóteses previstas no subitem 14.2.
14.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, mediante processo,
devidamente instruído, conforme § 1º, do art. 65, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
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15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Condeúba/BA, para dirimir qualquer dúvida ou
contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três
(03) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Condeúba - BA, ___ de ______________ de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

Testemunha:

Nome: ________________________________________________
CPF:
Nome: ________________________________________________
CPF:
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