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(SESSÃO PRESENCIAL)

Chamada Pública n.º 03/2022 para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da

Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei n.º

11.947/2009, Resolução CD/FNDE n º 06 de 08 de maio de 2020 e Resolução CD/FNDE nº

21/2021, de 16 de novembro de 2021.

O Instituto Federal Goiano Campus Campos Belos, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rodovia

GO-118 QD. 1-A LT. 1, Novo Horizonte , Campos Belos Goiás, inscrita no CNPJ sob n.10.651.417/0012-20,

representada neste ato seu Diretor Geral, o Senhor FABIANO JOSÉ FEREIRA ARANTES, brasileiro, casado,

professor, domiciliado em Campos Belos Goiás, Cédula de Identidade civil nº: 3213735 DGPC-GO, inscrito

no CPF/MF sob o nº: 628.321.821-00, no uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto no

art.14, da Lei nº 11.947/2009 , Resolução CD/FNDE n º 06/2020 e Resolução CD/FNDE nº 21/2021, de 16

de novembro de 2021, vem realizar Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da

Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional

de Alimentação Escolar/PNAE, para o período letivo de 2022 do IF Goiano – Campus Campos Belos.

Os interessados (Grupos Formais, Grupos Informais e Fornecedores Individuais) deverão apresentar a

Documentação de Habilitação e Projeto de Venda no seguinte horário e local:

Data da sessão presencial:  17 de agosto de 2022

Período de recebimento dos envelopes: O Edital da Chamada Pública 03/2022 permanecerá aberto para

recebimento dos projetos de venda até a data e horário da sessão presencial, atendendo o prazo mínimo

de 20 dias corridos, conforme Art. 32 da Resolução 06/2020.

Horário: 14:15 horário de Brasília-DF

Local: Sala da Gerência de Administração e Planejamento, na sede do Instituto Federal Goiano – Campus

Campos Belos, junto à Comissão designada pela Portaria 1082/2022.

Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a

sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

1.DO OBJETO

1.1.O objeto da chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do

Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE,

conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Termo de Referência anexo ao Edital.

1.2.A aquisição visa atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar e destina-se ao preparo das



refeições oferecidas aos alunos matriculados no período letivo 2022 do IF Goiano – Campus Campos

Belos.

1.3.As quantidades solicitadas referem-se à previsão de consumo do ano letivo de 2022. Em consonância

com o Art. 14 da Lei 11.947, de 2009, bem como o Art. 29 da Resolução CD/FNDE n º 06 de 08 de maio

de 2020, a demanda constante no Termo de Referência, anexo I do Edital, ultrapassa o mínimo de 30%

do valor repassado pelo FNDE para compra de gêneros alimentícios para preparo e oferta de alimentação

escolar para os alunos inseridos no PNAE.

2.DA FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1.As despesas decorrentes do objeto da CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2022, correrão à conta dos recursos

provenientes do Orçamento da União, previstos na Lei Orçamentária Anual de 2022, e repassados pelo

FNDE ao IF Goiano – Campus Campos Belos, mediante classificação programática proveniente da

Dotação Orçamentária descrita no procedimento ordinário a seguir:

2.1.1.Natureza da Despesa: 339032

2.1.2.UG / Gestão Favorecida: 158124 / 26407 IF Goiano – Campus Campos Belos-GO

2.1.3.PTRES: 169949

2.1.4.Plano Interno: CFF53M9601N

2.1.5.Fonte de Recursos: 01113150072

3. DO PREÇO

3.1.Conforme Art. 31 da Resolução CD/FNDE 06/2020 o preço de aquisição dos gêneros alimentícios será

determinado pela Entidade Executora, com base na realização de pesquisa de preços de mercado.

3.2.Os preços de aquisição definidos pela Entidade Executora constam no Termo de

Referência, anexo I deste Edital, e serão os preços pagos ao agricultor familiar,

empreendedor familiar rural e/ou suas organizações pela venda do gênero alimentício, tudo

conforme Art. 31 §4º da Resolução CD/FNDE 06/2020.

3.3.A definição do preço de aquisição observou o Art. 31 §º 1 da Resolução CD/FNDE 06/2020, com média

de no mínimo três (03) pesquisas no âmbito do mercado local, devidamente documentadas nos autos do

processo administrativo.

4.DAS CONDIÇÕE DE PARTICIPAÇÃO

4.1.Poderão participar desta Chamada Pública, conforme Resolução CD/FNDE 06/2020, os fornecedores

que a seguir listados e que atendam os requisitos do art. 36 dessa Resolução.

4.1.1.Fornecedores individuais : beneficiários fornecedores detentores de DAP física e não

organizados em grupos: agricultores familiares, empreendedores familiares rurais e demais

beneficiários que possuam declaração de aptidão ao Pronaf (DAP física);

4.1.2.Grupos Informais: organizações fornecedoras detentoras de DAP Física e organizados em

grupos informais: agricultores familiares, empreendedores familiares rurais e demais beneficiários

que possuam Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP Física);

4.1.3.Grupos Formais: cooperativas e outras organizações formalmente constituídas como

pessoa jurídica de direito privado que detenham a Declaração de Aptidão ao Pronaf Especial Pessoa

Jurídica (DAP Jurídica).

5.DO CREDENCIAMENTO

5.1.O proponente ou o seu representante, deverá, preferencialmente, na mesma ocasião da entrega de



seus envelopes, apresentar-se à Comissão de Licitação Específica para Compra de Alimentos da

Agricultura Familiar instituída pela Portaria nº 1259 de 24 de março de 2022, do âmbito do IF Goiano –

Campus Campos Belos, para efetuar seu credenciamento como participante deste procedimento, munido

da sua Carteira de Identidade e de documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante os

procedimentos relativos a essa dispensa de licitação.

5.2.O credenciamento também poderá ser efetuado durante a sessão pública, antes de quaisquer

manifestações em nome do proponente a ser representado.

5.3.A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não impedirá a

participação do proponente no presente procedimento, porém impedirá o interessado de manifestar-se,

de qualquer forma, durante a sessão, em nome do proponente.

5.4.Considera-se como representante do proponente qualquer pessoa habilitada, nos termos do estatuto,

de instrumento público de procuração, ou particular com firma reconhecida ou documento equivalente.

5.5.Cada credenciado poderá representar apenas um proponente. Aquele que já tiver, na sessão pública,

se manifestado em nome de um proponente, não poderá mais optar por representar outro, nesta mesma

sessão.

5.6.Os documentos exigidos nesta dispensa de licitação poderão ser apresentados por cópia

acompanhada do original, para autenticação por servidor público membro da Comissão ou diretamente

por cópia autenticada em cartório competente, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial.

5.7.A Comissão não dará por comprovada a autenticidade de documentos apresentados sem sua via

original ou que sejam cópia de cópia.

5.8.A Comissão não efetuará a cópia de documentos, uma vez que esse serviço não é disponibilizado no

IF Goiano – Campus Campos Belos para a comunidade externa.

6. DA HABILITAÇÃO E PROJETO DE VENDA

6.1. Os agricultores familiares poderão apresentar-se no local, data e hora, indicados no preâmbulo desta

Chamada Pública ou protocolar na Rodovia GO-118 QD. 1-A LT. 1,Novo Horizonte, Campos Belos-GO, na

sede do Instituto Federal Goiano – Campus Campos Belos, até a mesma data, local e horário, dois

envelopes distintos, lacrados, não transparentes, contendo externamente os seguintes dados:



6.2.Divergências dos dizeres nas partes externas dos envelopes em relação à forma acima indicada não

serão impedimento para participação na dispensa de licitação, desde que não deixem dúvidas quanto à

chamada pública a que se referem e o(s) participante(s), detentor(es) deste(s).

6.3.Cada participante deverá apresentar um único envelope contendo os documentos de habilitação e

outro contendo seu projeto de venda.

6.4.Após o horário limite definido previamente no preâmbulo deste edital somente serão recebidos

envelopes cujos representantes tenham se apresentado tempestivamente, estando apenas no aguardo

de atendimento.

6.5.Excetuando-se a situação prevista no subitem 6.4., nenhum envelope será recebido após encerrado o

prazo estabelecido no preâmbulo deste edital, tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou

esclarecimentos relativos à documentação.

6.6.Para habilitação dos proponentes, a fim de comprovar seu enquadramento no d o Ar t . 3 6 da

Resolução CD/FNDE n º 06/2020, sob pena de inabilitação, exigir-se-á que os envelopes contenham as

seguintes documentações:

6.7.Envelope nº 01 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  com os documentos abaixo relacionados,

sob pena de inabilitação:

GRUPO FORMAL:

6.7.1.Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

6.7.2.Extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias;

6.7.3.Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, relativa

à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

6.7.4.Cópias do Estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade, registrada no órgão

competente;

6.7.5.Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos

associados/cooperados relacionados no Projeto de Venda;

6.7.6.Declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento do

limite individual de venda de seus cooperados/associados;

GRUPO INFORMAL:

6.7.7.Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF;

6.7.8.Extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;

6.7.9.Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção

própria, relacionada no Projeto de venda.

FORNECEDOR INDIVIDUAL (NÃO ORGANIZADOS EM GRUPOS):

6.7.10.Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF;

6.7.11.Extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;

6.7.12.Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção

própria, relacionada no Projeto de venda.

6.8.Envelope nº 02 – PROJETO DE VENDA, contendo:

6.8.1.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 II deste edital de Chamada Pública (modelo da Resolução FNDE n.º 26/2013).

6.8.2. Declaração de Condições de Entrega constante no Anexo III confirmando as condições de

efetuar a entrega dos produtos cotados em meios de transporte adequados e em condições

corretas de acondicionamento, temperatura, embalagem, etc., para garantir a proteção contra



contaminação e deterioração.

6.9.Conforme Art. 36 da Resolução CD/FNDE n º 06/2020, na ausência ou desconformidade de qualquer

documento necessário à habilitação, a serem apresentadas conforme descrito no artigo 41, fica

facultado à EEx a abertura de prazo para a regularização das desconformidades, observado o tratamento

isonômico a todos os participantes.

6.10.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 dos gêneros alimentícios constantes no

Projeto, e quando se tratar de grupo formal, o CNPJ e DAP jurídica da organização produtiva.

6.11.Não será considerado inabilitado o grupo que deixar de apresentar no envelope a prova de

regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço – FGTS, desde que a Comissão logre êxito em comprovar tais regularidades por meio de consulta

on line na Internet, procedimento a ser realizado, se necessário, logo após a abertura do(s) envelope(s).

6.12.Toda a documentação deverá estar vigente, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

6.13.Não serão admitidas cópias processadas por Fac-Símile, mesmo que autenticadas em cartório;

6.14.As cópias da documentação deverão estar legíveis, e quando não autenticadas em cartório,

acompanhadas do seu original.

6.15.Todas as certidões exigidas deverão estar dentro de seus prazos de validade, sob pena de

inabilitação do participante. As certidões que não mencionarem o prazo de validade serão consideradas

válidas por 60 (sessenta) da data de emissão, salvo disposição contrária em lei ou em regulamento a

respeito.

6.16.Sob pena de inabilitação, as pessoas que assinarem as declarações exigidas deverão comprovar,

conforme o caso, por meio de procuração, contrato social ou ata de assembleias de diretores, poderes

para tal representação, ficando retida no processo a documentação de comprovação.

7.DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DA CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS DE VENDA

7.1.No dia, horário e local designados neste edital, a Comissão dará início à sessão pública

7.1.1.Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão

ativamente os proponentes ou representantes credenciados, não sendo permitidas atitudes

desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

7.2.Após assinatura nos envelopes pelos membros da Comissão e pelos proponentes, proceder-se-á a

abertura desses, quando então a documentação de habilitação será analisada, conforme item próprio

deste edital.

7.3.As documentações dos envelopes também deverão ser rubricadas pelos membros da Comissão,

pelos participantes e representantes presentes.

7.4.Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os documentos

apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a se reunir, informando

os interessados.

7.5.Cada licitante deverá obrigatoriamente, ofertar sua quantidade de alimentos, com preço unitário,

observando as condições fixadas nesta Chamada Pública.

7.6.A apresentação do Projeto de Venda  para a contratação pretendida implica concordância

do proponente em fornecer os produtos pelo preço apresentado em seu Projeto de Venda.

7.7.Os gêneros alimentícios deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida pela

Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento – MDA, através das Resoluções RDC nº 259/02 e 216/2004 – ANVISA;

8.DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS DE VENDA



8.1.Serão classificados os projetos de venda apresentados que contemplem:

8.1.1.Os documentos exigidos na Chamada Pública; e

8.1.2.Preços de venda conforme os preços de aquisição definidos pela Entidade Executora e

constantes no Termo de Referência.

8.2.Para seleção, os projetos de venda habilitadas serão divididos em: grupo de projetos de fornecedores

locais, grupo de projetos do território rural, grupo de projetos do estado, e grupo de propostas do País.

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

I - Grupo de projetos de fornecedores locais tem prioridade sobre os demais grupos.

II - Grupo de projetos de fornecedores de Região Geográfica Imediata tem prioridade sobre a Região

Geográfica Intermediária, o do Estado e o do País.

III - Grupo de projetos de fornecedores da Região Geográfica Intermediária terão prioridade sobre o do

Estado e o do País.

IV - Grupo de projetos do Estado tem prioridade sobre o do País

8.4.Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade de seguinte ordem 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 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 § 2º inciso I deste artigo, têm prioridade

organizações produtivas com maior porcentagem de assentados da reforma agrária, quilombolas ou

indígenas no seu quadro de associados/cooperados. Para empate entre Grupos Informais, terão

prioridade os grupos com maior porcentagem de fornecedores assentados da reforma agrária,

quilombolas ou indígenas, conforme identificação na(s) DAP(s).

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 Centrais de Cooperativas (detentoras de DAP Jurídica conforme Portarias do MAPA que

regulamentam a DAP);

a) no caso de empate entre Grupos Formais, 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.

8.5.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, em acordo

com os critérios de seleção e priorização citados nos itens 8.1 e 8.2.

8.6.Caso a entidade executora não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo

de projetos de fornecedores locais, estas deverão ser complementadas com projetos dos demais grupos,

de acordo com os critérios de seleção, classificação e desempate citados acima.

8.7.O encaminhamento dos projetos de venda pressupõe o pleno conhecimento de todas as exigências

contidas no edital de chamada pública e seus anexos e implica a aceitação integral e irretratável aos

termos e condições deste edital e anexos



8.8.A aceitabilidade será verificada por item, podendo o proponente ter item recusado e item aceito,

ainda que em um mesmo Projeto de Venda.

9.DOS LIMITES DE VENDA

9.1.Conforme art. 39 da Resolução CD/FNDE n º 06/2020, alterado pela Resolução CD/FNDE nº 21/2021,

de 16 de novembro de 2021, o limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor

familiar rural para a alimentação escolar deve respeitar o valor máximo de R$ 40.000,00 (quarenta mil

reais) por DAP Familiar/ano/entidade executora, e deve obedecer às seguintes regras:

9.1.1.para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos

individuais firmados devem respeitar o valor máximo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), por DAP

Familiar/ano/EEx;

9.1.2.para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado deve ser o

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$ 40.000,00 (sendo: VMC: valor máximo a ser contratado. NAF: nº de agricultores

familiares (DAPs familiares) inscritos na DAP jurídica).

9.2.Cabe às cooperativas e/ou associações que firmarem contratos com a EEx a responsabilidade pelo

controle do atendimento do limite individual de venda nos casos de comercialização com os grupos

formais.

9.3.Cabe às EEx a responsabilidade pelo controle do atendimento do limite individual de venda nos casos

de comercialização com os grupos informais e agricultores individuais. A estas, também compete o

controle do limite total de venda das cooperativas e associações, nos casos de comercialização com

grupos formais.

10.DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS

10.1.Não será exigido amostra para fins de habilitação, porém, no ato da entrega dos alimentos, será

observado o constante no art. 42 da Resolução CD/FNDE n º 06/2020 os mesmos serão analisados no

tocante ao controle higiênico-sanitário e à qualidade e se estão de acordo com as especificações

descritas neste Edital e no Termo de Referência anexo ao Edital desta Chamada Pública.

11.DA SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTOS

11.1.Conforme Art. 33 da Resolução CD/FNDE n º 06/2020, os gêneros alimentícios a serem entregues ao

contratante devem ser os definidos na chamada pública de compra, podendo ser substituídos quando

ocorrer a necessidade, desde que os produtos substitutos constem na mesma chamada pública e sejam

correlatos nutricionalmente e que a substituição seja atestada pelo Responsável Técnico.

11.2.Caso os produtos não estejam nas condições previstas no termo de referência, serão devolvidos no

ato da entrega e o produtor deverá, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da

comunicação da rejeição, justificar-se e substituí-los.

12.DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1.Qualquer participante da presente chamada pública poderá manifestar a intenção de recorrer,

quando lhe será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação das razões do recurso,

ficando os demais participantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de

dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata

dos autos, mediante solicitação oficial.

12.2.A falta de manifestação imediata e motivada do participante quanto ao resultado da CHAMADA

PÚBLICA Nº 03/2022, importará preclusão do direito de recurso.

12.3.Os recursos imotivados ou insubsistentes não serão recebidos.



13. DO LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS

13.1.Em se tratando de produtos altamente perecíveis e da reduzida capacidade de armazenamento das

câmaras frigoríficas as entregas deverão ser feitas, de acordo com a demanda, de forma fracionada.

13.2.Os alimentos deverão ser entregues no IF Goiano - Campus Campos Belos, situado na Rodovia GO-

118 QD. 1-A LT. 1, Novo Horizonte , Campos Belos/GO, em até 05 (cinco) dias após a emissão da ordem

de fornecimento expedida pelo referido setor, no turno da manhã (08h às 12h), de segunda-feira à sexta-

feira, de acordo com o calendário escolar.

13.3.A pontualidade na entrega das mercadorias para os Campus está vinculada ao cumprimento do

Cardápio Nutricional.

13.4.As entregas parceladas poderão sofrer alterações mediante aviso prévio, dependendo da

necessidade e capacidade de armazenamento do Setor de Alimentação e Nutrição.

14.DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO

14.1.No ato da entrega dos alimentos, os mesmos serão analisados qualitativamente e se estão de

acordo com as especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital desta Chamada

Pública.

14.2.Caso os produtos não estejam nessas condições de consumo, serão devolvidos no ato da entrega e

o produtor deverá, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da comunicação da

rejeição, justificar-se e substituí-los.

14.3.Os produtos fornecidos deverão atender ao disposto na legislação vigente da Agência Nacional de

Vigilância Sanitária (ANVISA) e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

14.4.Os gêneros alimentícios deverão ser transportados até o IF Goiano - Campus Campos Belos em

veículos apropriados e higienizados.

14.5.O transporte dos gêneros perecíveis deve ser fechado e deve garantir temperatura adequada para

os mesmos.

14.6.O transporte deve ser realizado de forma que os produtos fiquem protegidos de chuva, pó e

fagulhas; e os entregadores deverão estar limpos e apresentáveis.

14.7.O IF Goiano - Campus Campos Belos rejeitará, no todo ou em parte o produto que estiver em

desacordo com as especificações deste edital e anexos.

15.DO CONTRATO

15.1.Após a homologação do resultado da Chamada Pública Nº 03/2022, o vencedor será convocado

para, no prazo de cinco (05) dias úteis, proceder à assinatura do contrato, conforme Minuta de Contrato -

Anexo IV, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.

15.2.O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação

justificada do futuro fornecedor e aceita pela Administração.

15.3.Antes da assinatura do contrato, o órgão realizará consulta on line para identificar possível

proibição de contratar com o Poder Público, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.

15.4.É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições

estabelecidos, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual

prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços em

conformidade com o ato convocatório.

16.DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

16.1.O CONTRATO terá vigência de 12 meses, a partir da sua assinatura, ou até o esgotamento das



quantias, podendo ser aditado, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as condições

estabelecidas na Chamada Pública Nº 03/2022.

16.2.A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à

contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a

pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

17.DA SUBSCONTRATAÇÃO

17.1.É expressamente vedada a subcontratação.

18.DA FISCALIZAÇÃO

18.1.Os itens referente à fiscalização do Contrato estão estabelecidos no Termo de Referência.

19.DA RESCISÃO

19.1.São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993:

19.1.1.o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, proposta ou prazos;

19.1.2.o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, proposta e prazos;

19.1.3.a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da

conclusão do serviço, nos prazos estipulados;

19.1.4.o atraso injustificado no início do serviço;

19.1.5.a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

19.1.6.a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a

cessão ou transferência, total ou parcial;

19.1.7.o desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

19.1.8.o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da

Lei nº 8.666/1993;

19.1.9.a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do contratado, que

prejudique a execução do contrato;

19.1.10.razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada ao

contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;

19.1.11.a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a

120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem

interna, guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,

independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente

imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras previstas, assegurada ao contratado, nesses

casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja

normalizada a situação;

19.1.12.o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração,

decorrentes de fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de

calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada ao contratado o

direito de optar pela suspensão de cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a

situação;

19.1.13.a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da

execução do contrato;



19.1.14.o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/1993, sem prejuízo

das sanções penais cabíveis.

19.2.Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório

e a ampla defesa.

19.3.A rescisão deste contrato poderá ser:

19.3.1.determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos

incisos I a XII, e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/1993;

19.3.2.amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja

conveniência para a Administração;

19.3.3.judicial, nos termos da legislação.

19.4.A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada

da autoridade competente.

19.5.Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei 8.666/1993, sem que

haja culpa do contratado, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver

sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

19.6.A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos

decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados ao contratante, além das sanções previstas

neste instrumento.

19.7.O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso:

19.7.1.Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

19.7.2.Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

19.7.3.Indenizações e multas.

20.DO TERMO DE RECEBIMENTO DE ENTREGA

20.1.A entrega dos gêneros alimentícios nas Instituições Educacionais prescinde da aceitação e

recebimento dos produtos observando-se as condições estabelecidas neste edital de chamada pública,

mediante preenchimento do Termo de Recebimento de Alimentos da Agricultura Familiar –

Anexo V, a ser confeccionado pelo fornecedor de forma padronizada com a sua logomarca; preenchido

em 03 (três) vias, sendo a primeira via da instituição educacional; a segunda via do fornecedor e a

terceira via do Agricultor ou Empreendedor de Base Familiar Rural.

20.2.Compete ao IF Goiano - Campus Campos Belos a conferência da qualidade e a quantidade do(s)

produto(s) e alterar a informação discriminada quando houver divergência, com a rubrica do responsável

pelo recebimento no item corrigido.

21.DAS PENALIDADES

21.1.As penalidades e os critérios de aplicação das mesmas estão estabelecidas no Termo de Referência.

22.DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

22.1.O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano - Campus Campos Belos em razão da

supremacia do interesse público sobre o interesse particular, poderá realizar as seguintes ações quanto

ao Contrato de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar:

22.1.1.modificá-lo unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público,

respeitando os direitos dos Agricultores e Empreendedores de Base Familiar Rural e suas

Organizações;



22.1.2.rescindi-lo, unilateralmente, nos casos de infração contratual ou inaptidão dos Agricultores e

Empreendedores de Base Familiar Rural e suas Organizações;

22.1.3.fiscalizá-lo quanto a sua execução por meio dos servidores (executores internos) designados

para este fim;

22.1.4.aplicar sanções aos agricultores e empreendedores de base familiar rural e suas

organizações, motivadas pela inexecução parcial ou total do contrato de aquisição de alimentos da

agricultura familiar para a alimentação escolar.

23.DO PAGAMENTO

23.1.O produtor será remunerado exclusivamente de acordo com os itens, quantidades previstas no

Projeto de Venda vencedor e no preço de Aquisição também contido no Termo de Referência anexo ao

Edital.

23.2.O pagamento será efetuado em até trinta (30) dias, contados a partir do efetivo recebimento dos

produtos, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura pelo contratado, devidamente atestada e

liquidada pelo Contratante.

23.3.O documento fiscal deverá constar em anexo o Termo de Recebimento de Alimentos da

Agricultura Familiar – Anexo V.

23.4.O CONTRATANTE, após receber os documentos e após a tramitação do Processo para instrução e

liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior.

23.5.Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação

da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

23.6.Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira

que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o

pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

23.7.Caso o faturamento apresente alguma incorreção ou divergência de valores, será devolvido para as

devidas correções e/ou ajustes e o prazo para pagamento será contado a partir da data de

reapresentação do documento fiscal.

23.8.Só serão efetuados os pagamentos referentes aos produtos efetivamente entregues.

23.9.A cada pagamento ou conforme a necessidade será verificada as condições de habilitação exigidas

no edital: Certidão negativa junto ao INSS e Receita Federal e Certidão do FGTS;

23.10.O IF Goiano - Campus Campos Belos se exime de quaisquer ônus ou relação contratual de

pagamento a ser efetuado a cada Agricultor ou Empreendedor de Base Familiar Rural que integre

fornecedor participante da Chamada Públlica Nº 03/2022.

23.11.Cabe ao fornecedor como organização representativa realizar o devido repasse de recursos no

valor correspondente ao estabelecido no Projeto de Venda.

24.DO REEQUILÍBRIO DOS PREÇOS

24.1.No caso de pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro por parte do contratado, este deverá

demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo preço, indicando

fatos imprevisíveis, se não for o caso, indicar fatos previsíveis com consequências imprevisíveis,

apresentando, dessa forma, documentos comprobatórios dos fatos alegados e não se reportar a fatos

absolutamente estranhos ao futuro contrato. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, o

contratante adotará, além de ampla pesquisa de preços, parecer contábil da solicitante e demonstração

de reais impactos sobre a execução do futuro termo.

24.1.1.Não serão reconhecidos pedidos não fundamentados e desacompanhados de documentos

que comprovem as alegações/fatos aludidos no pedido.

24.1.2.Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro é procedimento excepcional, não se admitindo o



seu manejo para corrigir distorções da equação econômico-financeira do contrato que sejam

decorrentes de preços que o contratado não teria condições de suportar já na época de

apresentação de seu Projeto de Venda. Solicitações dessa natureza serão prontamente indeferidas.

24.1.3.A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até trinta

dias.

24.1.4.Durante a análise do pedido de reequilíbrio pelo contratante, não será admitida a suspensão

do fornecimento do objeto desta chamada pública. Caso isso ocorra, constituirá inexecução parcial

das obrigações assumidas, implicando a instauração de Processo Administrativo para aplicação das

sanções cabíveis.

24.1.5.Sob nenhum pretexto haverá reequilíbrio econômico-financeiro retroativo; o prazo será

contado a partir da manifestação do contratado, para os próximos fornecimentos para os quais não

tenha sido ainda emitida a Ordem de Fornecimento.

25.DOS FATOS SUPERVENIENTES

25.1.Na hipótese de ocorrência de fatos supervenientes a sua publicação e que possam vir a prejudicar o

processo, ou por determinação legal ou judicial, poderá ocorrer o adiamento dos prazos estabelecidos ou

a revogação/modificação, no todo ou em parte, da Chamada Pública Nº 03/2022.

26.DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

26.1.Não havendo interposição de recursos à Comissão, analisará as propostas e emitirá parecer

declarando o(s) vencedor(es) e o resultado do processo, será homologado e adjudicado pelo Diretor Geral

do IF Goiano - Campus Campos Belos.

26.2.Havendo interposição de recurso, a homologação e adjudicação serão procedidas somente após o

julgamento deste.

27.DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E/OU IMPUGNAÇÕES

27.1.Os pedidos de esclarecimentos e impugnações não suspendem os prazos previstos no certame.

27.2.As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão prestadas pela Comissão serão

entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer

interessado.

27.3.Os pedidos de esclarecimentos e impugnações referentes à Chamada Pública Nº 03/2022 deverão

ser enviados à Comissão, por meio do e-mail compras.ce@ifgoiano.edu.br ou por petição protocolada no

setor de protocolos do IF Goiano – Campus Campos Belos situado na Rodovia GO-118 QD. 1-A LT. 1, Novo

Horizonte, CEP: 76.300-000 - Campos Belos-GO, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00

às 17:00 horas. até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública,

cabendo à comissão definir sobre a petição.

27.4.Os pedidos de esclarecimento e impugnações, encaminhados de forma eletrônica, somente serão

aceitas quando enviadas pelo e-mail: licitacao.cbe@ifgoiano.edu.br.

28.DISPOSIÇÕES GERAIS

28.1.O presente edital da Chamada Pública poderá ser obtido por meio do e-mail

licitacao.cbe@ifgoiano.edu.br ou no site do Instituto Federal Goiano – Campus Campos Belos, -

www.ifgoiano.edu.br.

28.2.Os gêneros alimentícios deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida pela

Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ Ministério da Saúde e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento através das Resoluções RDC nº 259/02 e 216/2004 - ANVISA;

28.3.A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de Contrato de Aquisição de



Alimentos da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, de acordo com a Minuta de Contrato, suas

cláusulas e condições constantes no Anexo IV da presente chamada pública.

28.4.O Edital da Chamada Pública 03/2022 permanecerá aberto para recebimento dos projetos de venda

por um período mínimo de 20 dias corridos.

28.5.Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pela Comissão, pessoalmente no

horário de 08h às 17h00min, por meio do endereço eletrônico licitacao.cbe@ifgoiano.edu.br.

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

28.6.1. ANEXO I – Termo de Referência;

28.6.2.ANEXO II – Modelo do Projeto de Venda;

28.6.3.ANEXO III – Minuta de Contrato de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar para a

Alimentação Escolar;

28.6.4.ANEXO IV – Modelo do Termo de Recebimento de Alimentos da Agricultura Familiar;

28.6.5.ANEXO V - Modelo da Declaração de Condições de Entrega;

28.6.6.ANEXO VI – Modelo da Declaração de Responsabilidade pelo Controle do Atendimento do

Limite Individual de Venda dos Cooperados/Associados;

28.6.7.ANEXO VII - Modelo da Declaração de Produção Própria.

Campos Belos, 27 de julho de 2022.

(assinado eletronicamente)

Francisco Edson Lima Torcate

Diretor Geral Substituto





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

CHAMADA PÚBLICA N° 03/2022

Processo 23728.000204.2022-64

(SESSÃO PRESENCIAL)

1.DO OBJETO

1.1.O objeto da chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do

Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar,

conforme especificações e condições dos gêneros alimentícios a seguir:

1.2.Planilha de Especificação, Quantidades e Preço de Aquisição:

ITEM PRODUTO UNIDADE
QTDE

TOTAL

PREÇO

UNITÁRIO

(KG)

VALOR

TOTAL

1
SUCO NATURAL de Frutas - Copo de

300ml (açucar ou adoçante, água

potável)

COPO 4375 R$ 5,00 R$ 21.875,00

2 IOGURTE NATURAL - Garrafa de 180 ml GARRAFA 4170 R$ 3,78 R$ 15.762,60

3 PÃO DE QUEIJO - Unidade de 80g UNIDADE 4170,841 R$ 1,60 R$  6.673,35

4

SALADA DE FRUTAS - frutas diversas com

no mínimo: laranja, banana, mamão,

maçã e sem adição de açúcar. Copo de

300g

COPO 2135 R$ 5,83 R$ 12.447,05

5
BOLO SIMPLES - Sem recheio de sabores

diversos. Pedaço de 100g
PEDAÇO 4375 R$ 4,00 R$ 17.500,00

VALOR TOTAL DA CHAMADA PÚBLICA
R$

74.258,00

1.2.1. A pesquisa de preços foi realizada pelos servidores da área técnica que estão vinculados à

comissão encarregada da Execução Local do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, no âmbito

do Campus Campos Belos, de acordo com a PORTARIA Nº 353/CAMPOS BELOS/IFGOIANO, DE 31 DE

JANEIRO DE 2022. Sendo que a  Comissão é responsável por conduzir o processo de chamada pública.

1.2.2.O preço da aquisição foi calculado mediante a média aritmética dos preços unitários por item,

obtidos por meio da pesquisa de três mercados locais, que se encontra juntada aos autos. Segundo a

Resolução n° 6, de 8 de maio de 2020, a pesquisa de preço deve ser feita em, no mínimo, três mercados

em âmbito local ou complementada em âmbito das regiões geográficas imediatas, intermediárias,

estadual ou nacional, nessa ordem, conforme estabelece o IBGE 2017 (Divisão Regional do Brasil em

Regiões Geográficas Imediatas e Regiões Geográficas Intermediárias). Caso algum participante

apresente um preço diferente ao indicado no edital, será considerado o preço de referência constante no

Projeto Básico, conforme a Resolução n° 06/2020, § 4º.



1.2.3.Por se tratar de uma Chamada Pública para compra da Agricultura Familiar, a pesquisa de preço

deve incluir pesquisa em âmbito local, com priorização da feira de produtores da agricultura familiar,

acrescido dos insumos exigidos no edital de chamada pública, tais como despesas com frete,

embalagens, encargos e quaisquer outros necessários para o fornecimento do produto, conforme a

Resolução n° 06/2020. O objetivo de apurar o custo junto aos fornecedores locais é balizar o

comportamento de preços do mercado local, uma vez, que a demanda atende a entrega de produtos

pelas empresas especializadas da cidade de Campos Belos e ainda compreende a entrega diária de

produtos perecíveis.

1.3.As quantidades solicitadas referem-se à previsão de consumo do ano letivo de 2022. A demanda

deste Termo de Referência é baseada em 30% do valor do recurso repassado pelo FNDE para compra de

gêneros alimentícios para o preparo e oferta de alimentação escolar aos alunos inseridos no PNAE.

1.4. As entregas deverão ser realizadas de acordo com a demanda do IF Goiano - Campus Campos Belos.

2. DA JUSTIFICATIVA DA REQUISIÇÃO

2.1. A alimentação escolar é direito dos alunos da educação básica e deve ser ofertada durante todo o

período letivo. A Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, determina que no mínimo 30% do valor

repassado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o Programa Nacional de

Alimentação Escolar (Pnae) devem ser utilizados obrigatoriamente na compra de gêneros alimentícios

provenientes da agricultura familiar.

2.2. A Lei 11.947, de 2009, art. 14. aponta ainda que "do total dos recursos financeiros repassados pelo

FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição de

gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas

organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais

indígenas e comunidades quilombolas".

2.3.O apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de gêneros alimentícios

diversificados, produzidos em âmbito local e preferencialmente pela agricultura familiar e pelos

empreendedores familiares, priorizando as comunidades tradicionais indígenas e de remanescentes de

quilombos é prioridade da referida Lei n° 11.947/2009 que dispõe sobre o atendimento da alimentação

escolar e da Resolução n° 06, de 8 de maio de 2020, que dispõe sobre o atendimento da alimentação

escolar aos alunos da educação básica no Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

2.4.Segundo as mesmas legislações, a alimentação escolar deve ter valor nutricional adequado, tendo

como base alimentos in natura e/ou minimamente processados, em grande variedade e

predominantemente de origem vegetal pois estes são a base para uma alimentação nutricionalmente

balanceada, saborosa, culturalmente apropriada e promotora de um sistema alimentar socialmente e

ambientalmente sustentável. Dentre os exemplos de alimentos in natura e minimanente processados,

enquadram-se principalmente os cereais e leguminosas, frutas, legumes e verduras, segundo o Guia

Alimentar para a População Brasileira, publicado pelo Ministério da Saúde em 2014.

2.5. Segundo a Resolução n° 06, de 2020, o cardápio semanal deve conter no mínimo 10 alimentos in

natura ou minimamente processados por semana em Instituições que fornecem 1 refeição/dia ou

atendem a 20% das necessidades nutricionais diárias e pelo menos 23 alimentos in natura ou

minimamente processados em Instituições que fornecem 3 ou mais refeições/dia ou atendem a 70% das

necessidades nutricionais diárias. Ainda, no mínimo 75% do recurso no âmbito do PNAE deve ser

destinado à aquisição de alimentos in natura ou minimamente processados.

2.6.Desta maneira, o Campus Campos Belos do IF Goiano tem por objetivo oferecer ao aluno o

atendimento de uma necessidade básica para sobrevivência, contribuindo para o seu crescimento e

desenvolvimento, bem estar, desempenho acadêmico por meio de formação integral e diminuição da

evasão escolar, propiciando condições de permanência e êxito.

2.7.A quantidade de gêneros alimentícios solicitada é em decorrência do número médio de alunos que

oferecemos alimentação escolar em período letivo presencial: 200 no café da manhã; 500-600 no

almoço, cerca de 100 no jantar e cerca de 130 no lanche noturno, com exceção dos finais de semana

(sábado e domingo) e período de férias letivas.

2.8.Os cardápios executados são planejados por nutricionista, embasados em alimentos in natura e/ou

minimamente processados, respeitando as necessidades nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura

alimentar regional. Além disso, pautam-se na sustentabilidade, sazonalidade e diversificação agrícola da

região e na alimentação saudável e adequada, levando em consideração, a Lei n° 11.947/2009 e a



Resolução n° 6, de 2020.

2.9.Segue abaixo um modelo de cardápio semanal, planejado pela nutricionista do IF Goiano, a ser

ofertado para os alunos contemplados pelo PNAE.

2.10.O item iogurte (diversos sabores) é produzido na Agroindústria da instituição, a partir de iogurte

natural e polpas de frutas in natura, sem acréscimo de conservantes, corantes ou outros aditivos

alimentares. Os itens pão de queijo, biscoito de queijo e pão francês são preparações regionais e

considerados preparações culinárias (e não alimentos ultraprocessados).

2.11.Modelo de Cardápio Semanal

REFEIÇÃO 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª SÁBADO DOMINGO

Café da

manhã

(6h30)

Preparação
Pão

Francês

Pão

Francês
Pão Mandi

Pão

Francês

Pão

Francês c/

Gergelim

Pão

Francês

Pão

Francês

Bebida

Leite

Café

Iogurte

Natural de

Mamão

Leite

Café

Iogurte

Natural de

Morango

Leite

Café

Suco

Natural

de Uva

Leite

Café

Extra
Queijo

Minas
Maçã Manteiga Banana

Almoço

(10h45-

12h45)

Jantar

(17h30-

18h30)

Prato Proteico

Carne

Bovina

Acebolada

Frango

Refogado

c/ Tomate

Coxa/Sobrecoxa

ao Molho de

Açafrão

Arroz

Carreteiro

Bife de

Frango

Acebolado

OU

Ovo

Cozido

Carne

Suína

com Osso

Refogada

Molho de

Carne

Moída

Guarnição
Mandioca

Cozida

Abobrinha

e Milho

Refogados

Brócolis

Refogado

Couve-Flor

Sautê

Batata

Doce

Assada

Cenoura

Cozida

Berinjela e

Pimentão

Refogados

Acompanhamentos

Arroz e

Leguminosa

Arroz

Cozido

Arroz

Cozido
Arroz Cozido -

Arroz

Cozido

Arroz

Cozido

Arroz

Cozido

Tutu de

Feijão

Feijão

Preto

Cozido

Feijão Carioca

Cozido

Tutu de

Feijão

Feijão

Carioca

Cozido

Feijão

Tropeiro

Feijão

Carioca

Cozido

Salada
Chuchu ao

Vinagrete

Salada de

Alface,

Vinagreira

e Manga

Salada de

Acelga, Pepino

e Rabanete

Salada de

Repolho

Verde,

Rúcula e

Agrião

Salada de

Couve e

Agrião

Salada de

Beterraba

Salada de

Repolho

Roxo e

Tomate

Sobremesa Laranja
Suco de

Abacaxi
Melancia

Suco de

Graviola
Abacaxi

Suco de

Acerola

Suco de

Caju

Lanche

Noturno

(21h)

Preparação
Bolo de

Abacaxi

Empada

de Frango

Pão de Queijo

Caseiro

Torta de

Carne

Pão de

Milho c/

Queijo

Caldo de

Frango

Pão c/

Carne

Bebida

Iogurte

Natural de

Manga

Suco

Natural de

Abacaxi

Leite c/ Canela

Suco

Natural de

Tamarindo

Suco

Natural de

Maracujá

-

Leite

Café

3. DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

3.1.Os itens e seus respectivos quantitativos para entrega são repassados semanalmente pelo Setor de

Alimentação e Nutrição, de acordo com o cardápio. Portanto, estas quantidades poderão ser alteradas,

conforme necessidade do campus, desde que não causem ônus aos fornecedores não previstos nesta

chamada pública.

3.1.1.Em relação aos itens de menor perecibilidade, como a farinha de mandioca e os feijões, a

entrega pode ser mensal ou a cada dois meses, a ser combinada pela instituição e o fornecedor.



3.1.2.Nos meses de janeiro, julho e dezembro o quantitativo de entrega é, em geral, reduzido

significamente, devido às férias letivas dos usuários do campus.

3.1.3.Durante a suspensão do período letivo atual, em consequência da pandemia do Coronavírus

(Covid-19), a entrega dos gêneros de alimentícios perecíveis será negociada junto aos

fornecedores para início de entrega após o retorno presencial das aulas.

3.2.As embalagens dos produtos poderão ter outras características, sem modificar a quantidade, desde

que obedeçam a legislação específica vigente e com prévio acordo com o Setor de Alimentação e

Nutrição.

3.3.Os produtos deverão ser entregues, exclusivamente às expensas do contratado, as quais inclui

despesas com frete, embalagens, encargos e quaisquer outras necessárias para o fornecimento do

produto.

3.4.A convocação para início do fornecimento deverá ter antecedência mínima de 48 horas.

3.5.Os alimentos deverão ser entregues no IF Goiano - Campus Campos Belos, situado na Rodovia GO-

118 QD. 1-A LT. 1, Novo Horizonte,  Campos Belos/GO, em até 05 (cinco) dias após a emissão da ordem

de fornecimento expedida pelo referido setor, no turno da manhã (08h às 12h) e com periodicidade de 1

a 2 vezes na semana, de acordo com a demanda.

3.6.O quantitativo dos gêneros alimentícios a serem fornecidos será enviado aos produtores por meio de

comunicação formal, elaborada pelo IF Goiano - Campus Campos Belos, conforme demanda do cardápio.

3.7.Os gêneros alimentícios a serem entregues poderão ser substituídos quando for necessário, desde

que os produtos substitutos constem na chamada pública e sejam correlatos nutricionalmente. Essa

necessidade de substituição deverá ser respaldada pela nutricionista.

3.8.Os gêneros alimentícios devem atender ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida pela

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

3.9.Os gêneros alimentícios deverão ser de boa qualidade, seguindo as especificações do Termo de

Referência.

3.10.Todos os produtos deverão estar acondicionados em embalagens novas e adequadas ao produto,

que não danifiquem e provoquem lesões que afetem a sua aparência e utilização.

3.11.O feijão e a farinha de mandioca devem estar acondicionados em embalagens íntegras de 1 kg e

conter informações da data de fabricação e data de validade.

3.12.As polpas de frutas devem estar acondicionados em embalagens íntegras de 1 kg e conter

informações sobre a data de fabricação e data de validade. Não devem conter adição de açúcar e/ou

nenhum ingrediente, além da própria fruta e água. O pacote de polpa deve ser entregue congelado,

mantido sob refrigeração. Atentar-se para o devido registro do produto no Ministério da Agricultura e/ou

Ministério da Saúde e/ou orgão similar.

3.13.As embalagens dos produtos poderão ter outras características, sem modificar a quantidade, desde

que obedeçam a legislação específica vigente e com prévio acordo com o setor solicitante.

3.14.A pontualidade na entrega das mercadorias para o Campus está vinculada ao cumprimento do

planejamento do cardápio. A não pontualidade na entrega das mercadorias implicará em prejuízo à

execução do cardápio e consequentes transtornos, dando ensejo à rescisão contratual e demais

penalidades cabíveis.

3.15.É vedado acumular 02 (duas) ou mais entregas de produtos em um mesmo período, a não ser por

solicitação ou autorização expressa do Setor de Alimentação e Nutrição do IF Goiano – Campus Campos

Belos.

3.16.Todo fornecimento deverá vir acompanhado de recibo de entrega contendo os produtos entregues,

bem como o peso/quantitativo de cada produto - conforme unidade de recebimento - e o nome do

solicitante, devendo uma via ser entregue ao servidor designado para recebimento do produto no

campus.

3.17.Os fornecedores devem seguir as normas sanitárias em vigor da ANVISA e o Plano de Contingência

para a Prevenção, Monitoramento e Controle do novo Coronavírus (COVID-19) do Instituto Federal Goiano



- edição vigente (se ainda válido) durante todas as entregas.

4.DA FISCALIZAÇÃO

4.1.A execução contratual será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por

representante do contratante, para este fim especialmente designado, com as atribuições específicas

determinadas na Lei n° 8.666/1993.

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

responsabilidade do contratado e nem confere ao contratante responsabilidade solidária, inclusive

perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução contratual.

4.3.O contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado, em

desacordo com o edital e seus anexos.

5.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1.Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar, na Nota Fiscal Fatura, a entrega

efetiva do objeto, assinar o Termo de Recebimento de Alimentos da Agricultura Familiar ou, se for o caso,

recusar o fornecimento desconforme.

5.2.Efetuar os pagamentos ao contratado dentro do prazo estipulado no edital

5.3.Aplicar ao contratado as penalidades regulamentares e contratuais.

5.4.Fornecer ao contratado vencedor todas as informações relacionadas com o objeto deste Edital.

5.5.Informar ao licitante vencedor, toda e qualquer irregularidade constatada na execução do contrato.

5.6.Receber o produto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos, disponibilizando local,

data e horário.

5.7.Guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos as Notas Fiscais de Compra apresentadas nas prestações de

contas, bem como o Projeto de Venda de Alimentos da Agricultura Familiar, as quais ficarão à disposição

para comprovação.

5.8.Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no

objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

5.9.A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer

dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados ou subordinados.

5.10.Seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do contratado, ressalvados os casos

quando não efetivados os repasses mensais de recursos do FNDE em tempo hábil.

6.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1.Substituir ou, se for o caso, complementar, sem ônus adicionais e no prazo, todos os produtos

recusados na fase de recebimento.

6.2.Corrigir, às suas expensas, quaisquer danos causados à administração, decorrentes da utilização dos

bens de seu fornecimento.

6.3.Fornecer os hortifrutigranjeiros pelos preços de aquisição constantes na Planilha de Especificação,

Quantitativos e Preço de Aquisição deste Termo e Referência.

6.4.Durante a vigência do contrato, informar o contratante sobre mudanças de endereço, assim como de

mudanças de números de telefone e de e-mail informados para contato, imediatamente à ocorrência de

quaisquer dessas alterações.

6.5.Retirar todos os materiais recusados, das dependências do Campus Campos Belos, dentro do prazo

fixado para sua substituição ou para sanar outras falhas, independentemente de o fornecedor ter

cumprido a obrigação de entregar outro material para nova verificação de compatibilidade com o objeto

do contrato.

6.6.Guardar pelo prazo de cinco anos as 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.

6.7.Informar ao Ministério do Desenvolvimento e Agrário – MDA os valores individuais de venda dos

participantes do Projeto de Venda de gêneros alimentícios, em no máximo trinta dias, após a assinatura

do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA;

6.8.Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo IF Goiano, cujas reclamações se obrigam a

atender prontamente.

6.9.Dar ciência ao IF Goiano, imediatamente por escrito, sobre qualquer anormalidade que verificar na

execução do objeto.

6.10.Não transferir a terceiros, por qualquer forma, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer

das prestações a que está obrigada.

6.11.Efetuar a entrega dos produtos acompanhados da respectiva nota de recebimento e nota fiscal.

6.12.Diligenciar para que seus empregados, quando na entrega, tratem com urbanidade e cortesia o

pessoal do IF Goiano e visitantes.

6.13.Responder por quaisquer danos causados diretamente ou indiretamente ao IF Goiano ou a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na entrega dos produtos, não excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade, mesmo que não haja fiscalização ou o acompanhamento da Instituição.

6.14.Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1.Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

7.1.1.inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da

contratação;

7.1.2.ensejar o retardamento da execução do objeto;

7.1.3.fraudar na execução do contrato;

7.1.4.comportar-se de modo inidôneo;

7.1.5.cometer fraude fiscal;

7.1.6.não mantiver a proposta.

7.2.A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem

prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

7.2.1.Advertência por faltas leves, assim entendidas aquielas que não acarretem prejuízos

significativos para a Contratante. Sendo que será comunicado o contratado sobre o

descumprimento de obrigações assumidas, e, conforme o caso, informando o prazo para a adoção

das medidas corretivas cabíveis;

7.2.2.multa de 0,2 % (dois décimos de percentual) por dia de atraso na entrega, limitada ao

fornecimento não efetuado até o máximo de 05 (cinco) dias da data estabelecida para entrega,

após o qual será considerado inexecução parcial do contrato. O valor da multa deverá ser recolhida

a Conta Única da União, através de GRU, em favor da UG 158302, Gestão 26407, código de

recolhimento 28891-8;

7.2.3.multa de 5% (cinco por cento) aplicada ao valor do documento fiscal referente a cada etapa

de entrega, no caso de inexecução parcial do contrato. O valor da multa deverá ser recolhida a

Conta Única da União, através de GRU, em favor da UG 158302, Gestão 26407, código de

recolhimento 28891-8.

7.2.4.suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Instituto Federal de Educação, Ciência

e Tecnologia Goiano – Campus Campos Belos pelo prazo de até dois anos;



7.2.5.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, que

será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e

após decorrido o prazo da sanção aplicada.

7.3.Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

7.3.1.tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

7.3.2.tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

7.3.3.demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos

ilícitos praticados.

7.4.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 1993.

7.5.A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o

princípio da proporcionalidade.

7.6.A recusa injustificada do proponente vencedor em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido

pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às

penalidades legalmente estabelecidas.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1.Os gêneros alimentícios deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida pela

Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ Ministério da Saúde e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento através das Resoluções RDC nº 259/02 e 216/2004 - ANVISA;

8.2.Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pela Comissão Especial de Comissão

de Licitação, responsável pela Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da

agricultura familiar e do empreendedor familiar rural do IF Goiano - Campus Campos Belos, conforme

5.1. Portaria nº 1259 de 24 de março de 2022. A Comissão pode ser contatada através do endereço

eletrônico licitacao.cbe@ifgoiano.edu.br.

Campos Belos, 27 de julho de 2022.

(Original Assinado Eletronicamente)
Evânia Benício da Silva

Chefe da Unidade de Compra e Licitação

Portaria nº 353/2022

(Original Assinado Eletronicamente)
Patrícia Barcelos Pinheiro Ferro

Membro da Comissão de Planejamento-PNAE 

Portaria nº 1082/2022

(Original Assinado Eletronicamente)
Débora Alves Veloso

Membro da Comissão de Planejamento-PNAE 

Portaria nº 1082/2022



ANEXO II – PROJETO DE VENDA

CHAMADA PÚBLICA N° 03/2022

Processo 23728.000204.2022-64

(utilizar o modelo compatível com o tipo de fornecedor: grupo formal, grupo informal ou fornecedor

individual)

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO

ESCOLAR

Identificação da proposta de atendimento ao Edital da Chamada Pública 03/2022

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES

GRUPO FORMAL

1. Nome do Proponente
2. CNPJ

3. Endereço
4. Município /UF

5. E-mail
6. Telefone 7.CEP

8. Nº de DAP Jurídica 9. Banco 10. Agência 11. Conta Corrente

12. Nº de associados
11. . Nº de Associados

de acordo com a Lei nº

11.326/2006

12.Nº de Associados com DAP Física

Dados do Representante Legal:

15. Nome 16. CPF 17. Telefone

18. Endereço 19: Município/UF

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

1. Nome da Entidade
2.CNPJ 3.Município/UF

4. Endereço
5.DDD/Fone

6. Nome do representante e e-mail
7.CPF

III – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS

Identificação do

Agricultor

Familiar

Produto Unidade Quantidade
Preço de Aquisição

Unitário*

Valor Total por

produto

1.

Total do fornecedor 1

2.

Total do fornecedor 2

Valor Total do Projeto de Venda:

III– RELAÇÃO DE PRODUTOS

1. Produto 2.Unidade 3.Quantidade

4.Preço de

Aquisição

Unitário*

5.Valor Total por Produto

1.

2.

3.

4.

Valor Total do Projeto de Venda:

Obs.: * Preço publicado no Edital de Chamada Pública 03/2022.

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

Fone/E-mail:



Formal CPF:

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO

ESCOLAR

Identificação da proposta de atendimento ao Edital da Chamada Pública 03/2022

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES

GRUPO INFORMAL

1. Nome do Proponente
2. CPF

3. Endereço
4. Município /UF 5. CEP

6. E-mail
7. Telefone

8.Organizado por entidade articuladora

( ) sim ( ) não

9. Nome da Entidade Articuladora

(quando houver)
10. E-mail e telefone entidade articuladora (quando houver)

II – FORNECEDORES PARTICIPANTES

1.Nº 2. Nome do

Agricultor Familiar
3. CPF 4. DAP 5. Banco 6. Agência

7. Conta

Corrente

1.

2.

3.

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

1. Nome da Entidade
2.CNPJ 3.Município/UF

4. Endereço
5.DDD/Fone

6. Nome do representante e e-mail
7.CPF

IV– RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS

Identificação

do Agricultor

Familiar

Produto Unidade Quantidade
Preço de Aquisição

Unitário*

Valor Total por

produto

1.

Total do Fornecedor 1

2.

Total do Fornecedor 2

Valor Total do Projeto de Venda:

V– TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO

1. Produto 2.Unidade 3.Quantidade
4.Preço de Aquisição

Unitário*

5.Valor Total por

Produto

1.

2.

3.

4.

Valor Total do Projeto de Venda:

Obs.: * Preço publicado no Edital de Chamada Pública 03/2022.

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:

CPF:

Local e

Data:

Assinatura dos Agricultores Fornecedores do

Grupo Informal
Assinatura



PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO

ESCOLAR

Identificação da proposta de atendimento ao Edital da Chamada Pública 03/2022

I – IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

FORNECEDOR INDIVIDUAL

1. Nome do Proponente
2. CPF

3. Endereço
4. Município /UF 5. CEP

6. Nº da DAP Física
7. Telefone 8.E-mail

9. Banco 10. Agência 11. Conta Corrente

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

1. Nome da Entidade
2.CNPJ 3.Município/UF

4. Endereço
5.DDD/Fone

6. Nome do representante e e-mail
7.CPF

III– RELAÇÃO DOS PRODUTOS

1. Produto 2.Unidade 3.Quantidade
4.Preço de

Aquisição Unitário*

5.Valor Total por

Produto

1.

2.

3.

4.

Valor Total do Projeto de Venda:

Obs.: * Preço publicado no Edital de Chamada Pública 03/2022.

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:





ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

CONTRATO nº __________/2022

CHAMADA PÚBLICA N° 03/2022 - COMPRA INSTITUCIONAL ORIUNDA DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE

ALIMENTOS (PNAE)

PROCESSO 23728.000204.2022-64

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 141/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE ENTRE SI

CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA GOIANO – CAMPUS CAMPOS BELOS E

______________________________________________.

O IF Goiano - Campus Campos Belos, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rodovia GO-118 QD.

1-A LT. 1, Novo Horizonte , Campos Belos/GO, inscrita no CNPJ sob n.º 10.651.417/0004/10, representada

neste ato pelo Diretor Geral, o Prof. Fabiano José Ferreira Arantes, e em conformidade com atribuições

que lhe foram delegadas pela Portaria __________________________, doravante denominado CONTRATANTE,

e por outro lado (nome do grupo formal ou informal ou fornecedor individual), com sede à Av.

_____________, n.º____, em (município), inscrita no CNPJ sob n.º ________________________, (para grupo

formal), CPF n° ____________________ (grupos informais e individuais), doravante denominado(a)

CONTRATADO(A), tendo em vista o que consta na Chamada Pública 03/2022, Processo nº

23728.000204.2022-64, fundamentados nas disposições da Lei n° 11.947/2009 e da Lei nº 8.666/93,

bem como na Resolução CD/FNDE n º 06/2020 e tendo em vista o que consta na Chamada Pública n.º

03/2022, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as cláusulas que seguem.

1.CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1.O objeto da chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e demais

beneficiários que se enquadrem nas disposições da Lei nº 11.326/2006, por meio da modalidade Compra

Institucional, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, para atender a demanda do

IF Goiano – Campus Campos Belos, de acordo com o edital da Chamada Pública n.º 03/2022, seus anexos

e o Projeto de Venda apresentado pelo Contratado, os quais integram o presente contrato,

independentemente de anexação ou transcrição.

2.CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORNECIMENTO

2.1.O CONTRATADO se compromete a fornecer os alimentos da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE

conforme descrito no Projeto de Venda de Alimentos da Agricultura Familiar parte integrante deste

Instrumento.

2.2.Os critérios de entrega e recebimento referentes à execução do contrato são aquelas previstas no

Edital e Termo de Referência.

3.CLÁUSULA  TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1.As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,

prevista no orçamento do Programa Alimentação Escolar – PNAE, conforme classificação abaixo:

3.1.1.Natureza da Despesa:

3.1.2.UG / Gestão Favorecida:



3.1.3.Plano Interno / Programas de Trabalho:

3.1.4.Fonte de Recursos:

3.1.5.Valor Disponível:

4.CLÁUSULA QUARTA  - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA

4.1.As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência

5.CLÁUSULA QUINTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

5.1.As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência.

6.CLÁUSULA SEXTA - DA SUBCONTRATAÇÃO

6.1.É expressamente vedada a subcontratação do objeto desta Chamada Pública.

7.CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR DO CONTRATO

7.1. O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO, será de até R$ 40.000,00

(quarenta mil reais) por DAP Familiar/ano/entidade executora, conforme a legislação do Programa

Nacional de Alimentação Escolar.

7.2.O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e das

Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante

anexo deste Contrato.

7.3. O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do preço

já devem estar incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os

encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas

necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato

7.4.O valor do contrato, pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no

Projeto de Venda de Alimentos da Agricultura Familiar, é o total de R$ _____________

(_______________________), conforme listagem anexa a seguir:

Nº DO

ITEM
PRODUTO UNIDADE

QTDE

MENSAL

ESTIMADA

QTDE TOTAL

(ANUAL

ESTIMADA)
VALOR

UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ANUAL

7.5.Não haverá direito da contratada de recebimento de pagamentos caso não haja pedido dos gêneros

alimentícios, na forma do Termo de Referência e do Edital, especialmente se não retornarem as aulas no

decorrer da vigência do contrato.

8.CLÁUSULA OITAVA: DA VIGÊNCIA

8.1.O prazo de vigência do contrato será de doze meses, a partir da data da assinatura ou até a entrega

do quantitativo total dos produtos adquiridos, o que ocorrer primeiro.

8.2.A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação

sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar,

conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

9.CLÁUSULA NONA: DO PAGAMENTO



9.1.O produtor será remunerado exclusivamente de acordo com os itens, quantidades e preços previstos

no Projeto de Venda vencedor.

9.2.O pagamento será efetuado em até trinta (30) dias, contados a partir do efetivo recebimento dos

produtos, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura pelo contratado, devidamente atestada e

liquidada pelo Contratante.

9.3.O CONTRATANTE, após receber os documentos e após a tramitação do processo para instrução e

liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior.

9.4.Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação

da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

9.5.As demais condições, referente a pagamento, são aquelas previstas no Edital e Termo de Referência.

10.CLÁUSULA DÉCIMA: DOS PREÇOS

10.1.Os preços constantes do Projeto de Venda serão os preços pagos ao agricultor familiar,

empreendedor familiar rural e/ou suas organizações pela venda do gênero alimentício.

11.CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DOS LIMITES DE VENDA

11.1.Este contrato respeita o limite de venda estabelecido no art. 39 da Resolução CD/FNDE n º 06/2020,

alterado pela Resolução CD/FNDE nº 21/2021, de 16 de novembro de 2021, para a modalidade Compra

Institucional do PNAE, quais sejam:

11.1.1.para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos

individuais firmados devem respeitar o valor máximo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), por DAP

Familiar/ano/EEx;

11.1.2.para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado deve ser o

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$ 40.000,00 (sendo: VMC: valor máximo a ser contratado. NAF: nº de agricultores

familiares (DAPs familiares) inscritos na DAP jurídica).

11.2.Cabe às cooperativas e/ou associações que firmarem contratos com a EEx a responsabilidade pelo

controle do atendimento do limite individual de venda nos casos de comercialização com os grupos

formais.

11.3.Cabe às EEx a responsabilidade pelo controle do atendimento do limite individual de venda nos

casos de comercialização com os grupos informais e agricultores individuais. A estas, também compete o

controle do limite total de venda das cooperativas e associações, nos casos de comercialização com

grupos formais.

12.CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA FISCALIZAÇÃO

12.1.A execução contratual será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por

representante do contratante.

12.2.A fiscalização do presente contrato ficará a cargo de servidor designado pelo Diretor Geral do IF

Goiano - Campus Campos Belos.

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

responsabilidade do contratado e nem confere ao contratante responsabilidade solidária, inclusive

perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução contratual.

12.4.O contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado, em

desacordo com o edital e seus anexos.



13.CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS ALTERAÇÕES

13.1.Este Contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei n° 8.666/1993.

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

resguardadas as suas condições essenciais.

14.CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA RESCISÃO

14.1. As condições estabelecidas para rescisão contratual são aquelas previstas no Edital de Chamada

Pública n.º 03/2022.

15.CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

15.1.Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/1999, a Administração Pública poderá motivadamente adotar

providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de

dano de difícil ou impossível reparação.

15.2.O contratante, em razão da supremacia dos interesses públicos sobre os interesses particulares,

poderá:

15.2.1.modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse

público, respeitando os direitos do CONTRATADO;

15.2.2.rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do

CONTRATADO;

15.2.3.fiscalizar a execução do contrato;

15.2.4.aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

15.3.Sempre que a contratante alterar ou rescindir o contrato sem culpa do contratado, deve respeitar o

equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou indenização

por despesas já realizadas.

16.CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOS CASOS OMISSOS

16.1.Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste contrato serão decididos pelo

contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor

e na Lei nº 8.666, de 1993, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que

fazem parte integrante deste contrato, independentemente de suas transcrições.

17.CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO FORO

17.1.É competente a Justiça Federal, Subseção Judiciária de Uruaçu/GO para dirimir qualquer

controvérsia que se originar deste contrato.

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

igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Campos Belos/GO, ____de________ de ________.

___________________________                           _____________________________

Responsável legal da CONTRATANTE                         Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-

2-



ANEXO IV - MODELO DO TERMO DE RECEBIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

Processo 23728.000204.2022-64

TERMO DE RECEBIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2022

Atesto que (nome da Entidade Executora) __________________________________________________, CNPJ/CPF

____________________________representada por (nome do representante legal)

_________________________________, recebeu em _______/_________/_________ ou durante o período de

_________/_______/_______ a ______/_______/_______ do(s) fornecedor(es)

________________________________________________________ (nome(s))

___________________________________________________________________ dos produtos abaixo relacionados:

Produto Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total (*)

Total Geral

(*) Anexar notas fiscais ou recibos válidos.

Nestes termos, os produtos entregues estão de acordo com o Projeto de Venda de Alimentos da

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

(___________________________)

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

por esta instituição, pelo(s) qual (is) concedemos a aceitabilidade, comprometendo-nos a dar a

destinação final aos produtos recebidos, conforme estabelecido na aquisição da Agricultura Familiar para

Alimentação Escolar, aprovado pelo CAE.

Campos Belos/GO, ____ de __________ de _____.

____________________________________

Representante da Contratante

____________________________________

Representante da Contratada



ANEXO V - MODELO DA DECLARAÇÃO DE CONDIÇÕES DE ENTREGA

COMPRA INSTITUCIONAL PNAE DO INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS CAMPOS BELOS

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÕES DE ENTREGA

CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2022

(utilizar modelo A ou B)

A – MODELO PROPOSTO PARA OS BENEFICIÁRIOS FORNECEDORES

(FORNECEDORES INDIVIDUAIS OU GRUPOS INFORMAIS)

Eu, (NOME DO AGRICULTOR FAMILIAR), inscrito sob CPF nº ______ , detentor da DAP

Física nº _________, declaro, sob as penas da lei, que tem condições de efetuar a

entrega dos produtos cotados na CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2022, de acordo com

o Projeto de Venda, em meios de transporte adequados e em condições corretas de

acondicionamento, temperatura, embalagem e demais exigências previstas e

necessárias de proteção contra contaminação e deterioração dos gêneros

alimentícios, considerando os dispositivos da Lei nº 11.947/2009 e da Resolução

CD/FNDE nº 06/2020 e demais normas que regem o PNAE, no que couber, no sentido

de garantir a Segurança Alimentar e Nutricional dos beneficiários.

Campos Belos, ______ de _____________ de 2022.

Agricultor Familiar

B – MODELO PROPOSTO PARA AS ORGANIZAÇÕES FORNECEDORAS (GRUPOS

FORMAIS)

Eu, (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DO GRUPO FORMAL) , representante da

(NOME DA COOPERATIVA/ASSOCIAÇÃO), de CNPJ nº ________ e DAP Jurídica nº

_________ , declaro, sob as penas da lei, que tem condições de efetuar a entrega dos

produtos cotados na CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2022, de acordo com o Projeto de

Venda, em meios de transporte adequados e em condições corretas de

acondicionamento, temperatura, embalagem e demais exigências previstas e

necessárias de proteção contra contaminação e deterioração dos gêneros

alimentícios, considerando os dispositivos da Lei nº 11.947/2009 e da Resolução

CD/FNDE nº 06/2020 e demais normas que regem o PNAE, no que couber, no sentido

de garantir a Segurança Alimentar e Nutricional dos beneficiários.

Campos Belos, ______ de _____________ de 2022.

Representante Legal do Grupo Formal





ANEXO VI - MODELO DA DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO CONTROLE DO

ATENDIMENTO DO LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA DOS COOPERADOS/ASSOCIADOS

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO CONTROLE DO ATENDIMENTO

DO LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA DOS COOPERADOS/ASSOCIADOS

CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2022

Processo 23728.000204.2022-64

Eu, (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA ORGANIZAÇÃO FORNECEDORA) , portador da carteira de

identidade nº ____ e CPF nº _____ , representante legal da (NOME DA COOPERATIVA/ASSOCIAÇÃO) , de

CNPJ nº _________ e DAP Jurídica nº ________ , sediada à (ENDEREÇO COMPLETO DA SEDE DA

COOPERATIVA/ASSOCIAÇÃO), declaro, para fins de participação nesta Chamada Pública 03/2022, estar

ciente de que:

a) o montante máximo a ser contratado pela organização fornecedora, respeitado o limite individual de

comercialização de cada unidade familiar associada/cooperada, e será calculado utilizando a seguinte

fórmula: Valor máximo a ser contratado = nº de unidades familiares inscritas na DAP jurídica X R$

40.000,00.

b) cabe às cooperativas/associações que firmarem contratos com a Entidade Executora a

responsabilidade pelo controle do atendimento do limite de venda, de até R$40.000,00 (quarenta mil

reais) por unidade familiar.

Campos Belos, ______ de _____________ de 2022.

(Assinatura)

Representante Legal do Grupo Formal



ANEXO VII - MODELO DA DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA

Processo: 23728.000204.2022-64 

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA

CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2022

(utilizar modelo A ou B)

A – MODELO PROPOSTO PARA OS BENEFICIÁRIOS FORNECEDORES

(FORNECEDORES INDIVIDUAIS ou GRUPOS INFORMAIS)

Eu, (NOME DO AGRICULTOR FAMILIAR)  , inscrito sob CPF nº ______ , detentor da DAP Física

nº _________, declaro, para os devidos fins, que os gêneros alimentícios constantes do

Projeto de Venda apresentado são oriundos de produção própria.

Campos Belos, ______ de _____________ de 2022.

Agricultor Familiar

B – MODELO PROPOSTO PARA AS ORGANIZAÇÕES FORNECEDORAS (GRUPOS

FORMAIS)

E u , (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DO GRUPO FORMAL) , representante da (NOME DA

COOPERATIVA/ASSOCIAÇÃO) , de CNPJ nº ________ e DAP Jurídica nº _________ , declaro, para os

devidos fins, que os gêneros alimentícios, constantes do Projeto de Venda, são produzidos

pelos associados/cooperados ali relacionados, respectivamente, em suas Unidades de

Produção Familiar.

Campos Belos, ______ de _____________ de 2022.

Representante Legal do Grupo Formal

INSTITUTO FEDERAL GOIANO

Campus Campos Belos

Rodovia GO-118 Qd. 1-A Lt. 1 Caixa Postal nº 614, None, Setor Novo Horizonte, CAMPOS BELOS / GO, CEP 73.840-000

(62) 3451-3386
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