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Edital Disponível a partir da data da publicação. 
 
Chamada Pública nº. 0001/2022, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente 
da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural a aquisição a ser contrata 
enquadram-se no §1º do art.14 da Lei nº. 11.947/2009, Resolução FNDE n.º 026/2013, 
Resolução FNDE n°. 04 de 02 de abril de 2015, Resolução n°. 06 de 2020 e Lei Geral 
de Licitações e Contratos Administrativos (Lei Federal n°. 8.666/93). 
 
A Prefeitura Municipal de Alto Alegre - RR, pessoa jurídica de direito público, com sede 

na Rua Antônio Dourado de Santa, s/nº, inscrita no CNPJ sob n°. 04.056.206/0001-94, 

representada neste ato pelo Prefeito Municipal, o Senhor Pedro Henrique Wanderley 

Machado, no uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto no art.14, da 
Lei nº. 11.947/2009 e na Resolução FNDE nº 026/2013, através da Secretaria Municipal 

de Educação, 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, durante o período de 2022, 

podendo ser estendido o prazo conforme determinação da Secretaria de Educação. 
 
1. OBJETO 
 
O objeto da presente 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 no anexo III do Projeto Básico. 
 
*Preço de aquisição é o preço a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar. 
(Resolução FNDE 004/2015, Art.29, §3º). 
 
1.1 DA DISPONIBILIDADE DO EDITAL 
 
Os interessados (Grupos Formais, informais ou Fornecedores Individuais) deverão 
apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda às 08h30min do dia 
11/04/2022, na Comissão Permanente de Licitação – CPL/PMAA, localizada na Rua 
Antônio Dourado de Santa, s/n°, Alto Alegre – RR.  
 
O prazo de divulgação do edital da chamadas pública permanecerá aberto num período 
mínimo de 20 dias após sua publicação, conforme parágrafo 1°do artigo 26 da 
Resolução n°. 04 de 02 de Abril de 2015. 
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2. FONTE DE RECURSO 
Segue do item 16 do anexo I – Projeto Básico. 
 
3. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR 
 
Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua produção agrícola 
na forma de Fornecedores Individuais, Grupos Informais e Grupos Formais, de acordo 
com o Art. 27 da Resolução FNDE nº. 004/2015. 
 
3.1. ENVELOPE Nº. 001 - HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL (não 
organizado em grupo). 
 
O Fornecedor Individual deverá apresentar no envelope nº. 01 os documentos abaixo 
relacionados, sob pena de inabilitação: 
 
I - A prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
 
II - O extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 
dias; 
 
III - O Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou 
Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor 
participante; 
 
IV - Prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em leis 
específicas;  
 
V – Declaração, de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de 
produção própria, relacionada no projeto de venda; 
 
VI – Declaração, de que não possui em seu quadro de pessoal e nem utilizará, sob 
qualquer pretexto, empregados com idade inferior a 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre; nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 
 
VII - Declaração, sob as penas da Lei, de que os documentos e declarações 
apresentados são fiéis e verdadeiros; 
 

VIII – Certidão de Distribuição de Ação Cível; Certidão de Distribuição de Ação Criminal; 
Certidão de Distribuição de Ação Militar e Certidão de Distribuição de Ação Concordata 
e Falências. (https://www.tjrr.jus.br), e. 
 
IX - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal de Alto Alegre – RR, in loco 
ou no web tributos: https://altoalegrerr.saatri.com.br, vale ressaltar que para ativar o 
primeiro acesso no SAATRI ALTO ALEGRE – RR, deverão comparecer na sala do 
Tributos de Tributos da Prefeitura Municipal de Alto Alegre, para protocolar o 
requerimento e demais providências. 
 
 
 
 
 

https://www.tjrr.jus.br/
https://altoalegrerr.saatri.com.br/
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3.2. ENVELOPE Nº 001 - HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL 
 
O Grupo Informal deverá apresentar no Envelope nº. 01, os documentos abaixo 

relacionados, sob pena de inabilitação:  

I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

 
II - o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 
60 dias; 
 
III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou 
Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura de todos os 
agricultores participantes; 
 
IV - Prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em leis 
específicas;  
 
V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos 
pelos agricultores familiares relacionados no projeto de venda; 
 
VI – Declaração, de que não possui em seu quadro de pessoal e nem utilizará, sob 
qualquer pretexto, empregados com idade inferior a 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre; nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 
 
VII - Declaração, sob as penas da Lei, de que os documentos e declarações 
apresentados são fiéis e verdadeiros; 
 

VIII – Certidão de Distribuição de Ação Cível; Certidão de Distribuição de Ação Criminal; 
Certidão de Distribuição de Ação Militar e Certidão de Distribuição de Ação Concordata 
e Falências. (https://www.tjrr.jus.br); e. 
  
IX - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal de Alto Alegre – RR, in loco 
ou no web tributos: https://altoalegrerr.saatri.com.br, vale ressaltar que para ativar o 
primeiro acesso no SAATRI ALTO ALEGRE – RR, deverão comparecer na sala do 
Tributos de Tributos da Prefeitura Municipal de Alto Alegre, para protocolar o 
requerimento e demais providências. 
 
3.3. ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL 
 
O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº. 01, os documentos abaixo 

relacionados, sob pena de inabilitação: 

I - a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

II - o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 
dias; 
 
III - Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante apresentação de 
Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

https://www.tjrr.jus.br/
https://altoalegrerr.saatri.com.br/
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Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos; Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal, 
mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos 
Municipais; Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal de Alto Alegre – RR, 
in loco ou no web tributos: https://altoalegrerr.saatri.com.br, vale ressaltar que para 
ativar o primeiro acesso no SAATRI ALTO ALEGRE – RR, deverão comparecer na sala 
do Tributos de Tributos da Prefeitura Municipal de Alto Alegre, para protocolar o 
requerimento e demais providências; Prova de regularidade perante o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, conforme dispõe o artigo 27, alínea "a", da 
Lei n. 8.036, de 11/05/90, e as alterações trazidas pela Lei n. 9.467, de 10/07/97; Prova 
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.  5.452, de 1° de maio de 1943; 
 
A aceitação de certidões emitidas via internet, em caso de dúvida quanto sua 
autenticidade, poderá ficar sujeita à confirmação de sua validade mediante simples 
consulta “on line” ao cadastro emissor respectivo pela CPL/PMAA, devendo emiti-las 
e juntá-las aos autos. 
 
Caso a documentação de regularidade fiscal e trabalhista da (s) Microempresa (s) 
e/ou Empresa (s) de Pequeno Porte apresentar alguma restrição, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularização da documentação, para pagamento 
ou parcelamento do débito ou para emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeitos de certidão negativa, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que o proponente for declarado vencedor do certame; 
 
Os grupos formais interessados, para fazer jus ao benefício conforme decreto n°. 8.538 
de outubro de 2015, deverão obrigatoriamente apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que 
esta apresente alguma restrição. 
 
O prazo estabelecido para fins de regularização fiscal e trabalhista, a critério da 
Administração, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, desde que seja 
requerido pela licitante durante o transcurso do respectivo prazo. 
 
A não-regularização da documentação implicará a decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. n°. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, ou revogar a chamada pública. 
 
IV - as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no 
órgão competente; 
 
V - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para 
Alimentação Escolar; 

VI - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos 
pelos associados/cooperados; 
 
VII - a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do 
atendimento do limite individual de venda de seus cooperados/associados. 
 

https://altoalegrerr.saatri.com.br/
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VIII - IV - Prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em leis 
específicas;  
 
IX – Declaração, de que não possui em seu quadro de pessoal e nem utilizará, sob 
qualquer pretexto, empregados com idade inferior a 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre; nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 
 
X - Declaração, sob as penas da Lei, de que os documentos e declarações 
apresentados são fiéis e verdadeiros; e. 
 

XI – Certidão de Distribuição de Ação Cível; Certidão de Distribuição de Ação Criminal; 
Certidão de Distribuição de Ação Militar e Certidão de Distribuição de Ação Concordata 
e Falências. (https://www.tjrr.jus.br). 
 
4. ENVELOPE Nº. 02 - PROJETO DE VENDA 

 
4.1. 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 IV (modelo da Resolução FNDE nº.  004/205). 
 
4.2. A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão 

pública e registrada em ata da Sessão Pública no prazo de apresentação dos projetos. 

O resultado da seleção será publicado no Diários: Diário Oficial do Estado de Roraima 

– DOE, Diário Oficial dos Municípios de Roraima – DOM, Jornal de Grande Circulação 

e Mural da Prefeitura Municipal de Alto Alegre - RR, e a(s) interessada(s) selecionada(s) 

será(ão) convocada(s) para assinatura do(s) contrato(s) após a homologação do feito. 
 
4.3 - O(s) projeto(s) de venda a ser(em) contratado(s) será(ão) selecionado(s) conforme 
critérios estabelecidos pelo art. 25 da Resolução FNDE n°. 004/2015. 
 
4.4. Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar o NOME, o CPF e nº. da DAP Física de cada agricultor familiar fornecedor 
quando se tratar de Fornecedor Individual ou Grupo Informal, e o CNPJ e DAP jurídica 
da organização produtiva quando se tratar de Grupo Formal. 
 
4.5. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis 
para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das 
causas referidas neste item. 

 
4.6. A elaboração dos projetos de vendas deverá seguir os valores e quantitativos do 
anexo III do Projeto Básico. 
 
5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS 
 
5.1. Para seleção, os projetos de venda habilitadas serão divididos em: grupo de 
projetos de fornecedores locais, grupo de projetos do território rural, grupo de projetos 
do estado, e grupo de propostas do País. 
 
Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para 
seleção:  

https://www.tjrr.jus.br/
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I - o grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre os demais grupos. 
  
II - o grupo de projetos de fornecedores do território rural terá prioridade sobre o do 

estado e do País. 

III - o grupo de projetos do estado terá prioridade sobre o do País. 

 
5.2 Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para 
seleção: 
 
I - os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as 
comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre estes; 
 
II - os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou 
agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003; 
 
III - 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); 
 
5.3 Caso a Entidade Executora 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 5.1 e 5.2. 
 
5.4 No caso de empate entre grupos formais, terão prioridade organizações com maior 
porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu 
quadro de sócios, conforme DAP Jurídica. 
 
5.5 EM CASO DE PERSISTIR O 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. 
 
6. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS 
 
6.1 A entidade executora aplicará teste de aceitabilidade aos alunos sempre que 
introduzir no cardápio alimento novo ou quaisquer outras alterações inovadoras, no que 
diz respeito ao preparo, ou para avaliar a aceitação dos cardápios praticados 
frequentemente, cito art. Art. 17 da Resolução FNDE nº. 026/2013. 
 
6.2 Fica dispensadas do teste de aceitabilidade das frutas e hortaliças ou preparações 
que forem constituídas, em sua maioria, por frutas e/ou hortaliças, §3º do artigo citado 
anteriormente. 
 
7. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS 
 
Os gêneros alimentícios deverão ser entregues nas Unidades Escolares constantes 
abaixo, no horário das 08:00 às 18:00hs, semanalmente, de acordo com o Cardápio e 
sazonalidade dos produtos, a qual se atestará o seu recebimento. 
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ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE, VILA, VICINAIS E INDÍGENAS 

  

N° DA PASTA ESCOLA DA SEDE / MUNICIPAIS ENDEREÇO 

1 PROF. EDNEIDE SALES CAMPELO 
AVENIDA 1° DE JULHO - ALTO ALEGRE 

- RR 

2 ESCOLA MI-VÓ 
RUA ARTUR RENNER - ALTO ALEGRE - 

RR 

N° DA PASTA ESCOLA DAS VILAS ENDEREÇO 

3 
PROF. MARIA DAS DORES 

PEREIRA DE MATOS 
VILA SÃO SIVESTRE 

4 VÂNIO PEREIRA DE MELO VILA PAREDÃO 

5 
PROF. ELDA FARIAS DE 

RODRIGUES 
VILA DO TAIANO 

6 TROPICAL VILA RECREAR 

N° DA PASTA ESCOLA DASVICINAIS ENDEREÇO 

7 
PROF. MARIA VALDECY 

RODRIDRES XAVIER 
VICINAL 02 PAREDÃO NOVO 

8 RAIMUNDO SOUZA SANTOS VICINAL 10 PAREDÃO NOVO 

9 WLISSES GUIMARÃES VICINAL 06 PAREDÃO 

N° DA PASTA ESCOLAS INDÍGENAS ENDEREÇO 

10 JOÃO EVANGELISTA COMUNIDADE ANTA I 

11 IRACY NOGUEIRA MACUXI COMUNIDADE BOQUEIRÃO 

12 BASÍLIO BENTO COMUNIDADE DO PIUM 

13 ALCEMIR DE MELO CAVALCANTE COMUNIDADE DA BARATA 

14 ROSILDO RAPOSO COMUNIDADE DA ANTA II 

15 VOVÓ EUGÊNIA COMUNIDADE DO SUCUBA 

16 MARIA DA SILVA COMUNIDADE DA MANGUEIRA 

17 FRANCISCA HELENA COMUNIDADE DO RAIMUNDÃO 

18 TEXOLÍ COMUNIDADE DO SICAMABIU 

 
8. PAGAMENTO 
 
O pagamento será realizado até 30 (trinta) dias após a última entrega do mês, através 

de ordem bancária, mediante apresentação de documentos fiscais, trabalhista e 

econômica financeira correspondente ao fornecimento efetuado, vedada à antecipação 

de pagamento, para cada faturamento. 
 
9. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
9.1. A presente Chamada Pública poderá ser obtida na Comissão Permanente de 
Licitação – CPL/PMAA, de segunda a sexta, das 08h Às 12:00h, mediante 
apresentação CD/DVD. 
 
9.2. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação sanitária 
(federal, estadual ou municipal) específica para os alimentos de origem animal e 
vegetal. 
 
9.3. O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural 

para a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$ 40.000,00 (Quarenta 

mil reais), por DAP/Ano/Entidade Executora, e obedecerá às seguintes regras: 
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I - Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os 
contratos individuais firmados deverão respeitar o valor máximo de R$ 40.000,00 
(Quarenta mil reais), por DAP/Ano/ Entidade Executora. 
 
II - Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado 
será o resultado do número de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica 
multiplicado pelo limite individual de comercialização, utilizando a seguinte fórmula: 
 
Valor máximo a ser contratado = nº. de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica 
x R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 
 
9.4. A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato de 
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar 
que estabelecerá com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas 
em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em 
conformidade com os termos da chamada pública e da proposta a que se vinculam, 
bem como do Capítulo III - Dos Contratos, da Lei Federal n°. 8.666/1993. 
 
 

Alto Alegre – RR, 12 de março de 2022. 
 
 
 

____________________________ 
Luís Vieira Barbosa  

Presidente da CPL/PMAA 
Portaria n°. 0003/2022 
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Projeto Básico 

 

1 – OBJETO 

 

1.1. O presente Projeto Básico tem por objeto a “Aquisição de gêneros 

alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 

Rural, destinados aos alunos da rede Pública Municipal de Ensino, em 

atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE”. 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

 

2.1 A política pública de alimentação escolar visa atender as condições de caráter 

nutricional e da qualidade dos alimentos destinados aos alunos das Escolas do 

Município. Com isso, o programa se caracteriza pela função de fomentar a 

segurança alimentar, mas também o desenvolvimento local a partir da criação e 

expansão de um mercado institucional com capacidade para absorver volume 

considerável de produtos oriundos dos agricultores familiares do Município de Alto 

Alegre - RR. Tal mercado foi determinado com a criação de possibilidades de 

venda dos produtos da agricultura familiar às escolas públicas, via recursos 

governamentais. 

 

3 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

3.1. A aquisição a ser contrata enquadram-se no §1º do art.14 da Lei n.º 

11.947/2009, Resolução FNDE n.º 026/2013, Resolução FNDE n°. 04 de abril de 

2015, Resolução n°. 06 de 2020 e Lei Geral de Licitações e Contratos 

Administrativos (Lei Federal n°. 8.666/93). 

 

4 – PLANILHA DESCRITIVA 

 

4.1. Os itens a serem licitados e registrado nos projetos de venda, de acordo com 

suas descrições, quantidade, valor unitário e valor total são os abaixo indicados. 
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Quantitativo – Anexo I 

Item Descrição Unid. Quant. 

1 

ABACAXI IN NATURA - de primeira qualidade, 
padronizado, frescas, inteiras e sãs, livres de 
substâncias terrosas, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa, 
parasitas, larvas e insetos. Não apresentar ainda 
odor, sabor estranho. Entregar no local 
requisitado em ponto de maturação adequado 
para o consumo. 

KG 500 

2 

ABOBORA VERDE IN NATURA - de primeira 
qualidade, padronizado, fresca, inteira e sã, 
livres de substâncias terrosas ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa, 
parasitas, larvas e insetos e indícios de 
germinação. Entregar no local requisitado. 

KG 1.152 

3 

ALFACE IN NATURA - de primeira qualidade, 
padronizado, fresco, inteiro e são, livres de 
substâncias terrosas ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, parasitas, larvas e 
insetos. Entregar no local requisitado. 

KG 768 

4 

BANANA PRATA IN NATURA - de primeira 
qualidade, padronizado, frescas, inteiras e sãs, 
livres de substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à superfície externa, 
parasitas, larvas e insetos. Não apresentar ainda 
odor, sabor estranho. Entregar no local 
requisitado em ponto de maturação adequado 
para o consumo. 

KG 7.680 

5 

BANANA COMPRIDA IN NATURA - de primeira 
qualidade, padronizado, frescas, inteiras e sãs, 
livres de substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à superfície externa, 
parasitas, larvas e insetos. Não apresentar ainda 
odor, sabor estranho. Entregar no local 
requisitado em ponto de maturação adequado 
para o consumo. 

KG 6.144 

6 

BATATA-DOCE IN NATURA - de primeira 
qualidade, padronizada, fresca, inteira e sã, livre 
de substâncias terrosas ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, parasitas, larvas e 
insetos e indícios de germinação. Entregar no 
local requisitado. 

KG 576 

7 

BATATA-INGLESA IN NATURA - de primeira 
qualidade, padronizada, fresca, inteira e sã, livre 
de substâncias terrosas ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, parasitas, larvas e 

KG 1.152 
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insetos e indícios de germinação. Entregar no 
local requisitado. 

8 

CEBOLA IN NATURA - de primeira qualidade, 
padronizado, fresco, inteiro e são, livres de 
substâncias terrosas ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, parasitas, larvas e 
insetos. Entregar no local requisitado. 

KG 1000 

9 

CENOURA IN NATURA - de primeira qualidade, 
padronizado, fresca, inteira e sã, livres de 
substâncias terrosas ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, parasitas, larvas e 
insetos e indícios de germinação. Entregar no 
local requisitado. 

KG 1.152 

10 

CHEIRO VERDE IN NATURA - de primeira 
qualidade, padronizado, fresca, inteira e sã, 
livres de substâncias terrosas ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa, 
parasitas, larvas e insetos e indícios de 
germinação. Entregar no local requisitado. 

KG 1.344 

11 

LIMÃO IN NATURA - de primeira qualidade, 
padronizado, frescas, inteiras e sãs, livres de 
substâncias terrosas, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa, 
parasitas, larvas e insetos. Não apresentar ainda 
odor, sabor estranho. Entregar no local 
requisitado em ponto de maturação adequado 
para o consumo. 

KG 384 

12 

MACAXEIRA IN NATURA - de primeira 
qualidade, padronizado, fresco, sã, livre de 
substâncias terrosas ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, parasitas, larvas e 
insetos. Embalagem de 1000g. Entregar no local 
requisitado. 

KG 576 

13 

MAMÃO – de primeira qualidade, padronizado, 
fresco, inteiro e são, livre de substâncias 
terrosas, sujidade ou corpos estranhos aderidos 
à superfície externa, parasitas, larvas e insetos. 
Não apresentar ainda odor, sabor estranho. 
Entregar no local requisitado em ponto de 
maturação adequado para o consumo.   

KG 500 

14 

MAXIXE IN NATURA - de primeira qualidade, 
padronizado, fresco, inteiro e são, livre de 
substância terrosa, sujidade ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, parasitas, larvas e 
insetos. Não apresentar ainda odor, sabor 
estranho. Entregar no local requisitado em ponto 
de maturação adequado para o consumo. 

KG 300 
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15 

MELANCIA IN NATURA - de primeira qualidade, 
padronizado, frescas, inteiras e sãs, livres de 
substâncias terrosas, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa, 
parasitas, larvas e insetos. Não apresentar ainda 
odor, sabor estranho. Entregar no local 
requisitado em ponto de maturação adequado 
para o consumo. 

KG 1500 

16 
MELÃO – Amarelo a casca deve ser firme, sem 
rachaduras e de cor vibrante, doce suculento, de 
1ª qualidade, sem ferimento ou defeito. 

KG 500 

17 
OVO DE GRANJA – cuba com 30 unidades, 
frescos, sem casca trincada e isenta de 
sujidades. 

CARTELA 40 

18 

PEPINO IN NATURA - de primeira qualidade, 
padronizado, frescas, inteiras e sãs, livres de 
substâncias terrosas, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa, 
parasitas, larvas e insetos. Não apresentar ainda 
odor, sabor estranho. Entregar no local 
requisitado em ponto de maturação adequado 
para o consumo. 

KG 1.152 

19 

PIMENTÃO IN NATURA- de primeira qualidade, 
padronizado, fresco, inteiro e são, livre de 
substância terrosa, sujidade ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, parasitas, larvas e 
insetos. Não apresentar ainda odor, sabor 
estranho. Entregar no local requisitado em ponto 
de maturação adequado para o consumo. 

KG 1.344 

20 

POLPA DE FRUTAS SABOR ACEROLA - De 1ª 
qualidade, produto obtido a partir de frutas, 
conteúdo líquido pasteurizado, podendo ou não 
conter adição de açúcar.  Produto congelado, 
não fermentado e sem conservantes. 
Embalagem pesando 1 Kg cada, congelada, com 
identificação do produto, informação nutricional, 
marca do fabricante, peso líquido e prazo de 
validade de no mínimo 03 meses a contar da 
data de entrega. 

KG 1.020 

21 

POLPA DE FRUTAS SABOR GOIABA - De 1ª 
qualidade, produto obtido a partir de frutas, 
conteúdo líquido pasteurizado, podendo ou não 
conter adição de açúcar.  Produto congelado, 
não fermentado e sem conservantes. 
Embalagem pesando 1 Kg cada, congelada, com 
identificação do produto, informação nutricional, 
marca do fabricante, peso líquido e prazo de 
validade de no mínimo 03 meses a contar da 
data de entrega. 

KG 1.020 
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22 

POLPA DE FRUTAS SABOR MARACUJÁ - De 
1ª qualidade, produto obtido a partir de frutas, 
conteúdo líquido pasteurizado, podendo ou não 
conter adição de açúcar.  Produto congelado, 
não fermentado e sem conservantes. 
Embalagem pesando 1 Kg cada, congelada, com 
identificação do produto, informação nutricional, 
marca do fabricante, peso líquido e prazo de 
validade de no mínimo 03 meses a contar da 
data de entrega. 

KG 1.020 

23 

TOMATE IN NATURA - de primeira qualidade, 
padronizado, fresco, inteiro e são, livre de 
substância terrosa, sujidade ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, parasitas, larvas e 
insetos. Não apresentar ainda odor, sabor 
estranho. Entregar no local requisitado em ponto 
de maturação adequado para o consumo. 

KG 8.064 

24 

QUIABO IN NATURA - de primeira qualidade, 
padronizado, fresco, inteiro e são, livre de 
substância terrosa, sujidade ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, parasitas, larvas e 
insetos. Não apresentar ainda odor, sabor 
estranho. Entregar no local requisitado em ponto 
de maturação adequado para o consumo. 

KG 576 

25 

FILÉ DE PEIXE IN NATURA, com as seguintes 
características: filé congelado de acordo com as 
especificações da legislação, com coloração e 
odor característicos, livre de manchas, com 
textura não amolecido e não pegajosa, sem 
espinho, sem pele, deverá constar na 
embalagem: dados de identificação, 
procedência, informação nutricional, número de 
lote, data de validade, quantidade do produto. 

KG 2.304 

 

      

      
Apuração de Média – Anexo II 

Item Descrição Unid. Quant. 

Apuração 
Média Banco de 
Preços 

1 

ABACAXI IN NATURA - de primeira qualidade, 
padronizado, frescas, inteiras e sãs, livres de 
substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, parasitas, larvas e 
insetos. Não apresentar ainda odor, sabor estranho. 
Entregar no local requisitado em ponto de maturação 
adequado para o consumo. 

KG 500 
R$                       

7,38 
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2 

ABOBORA VERDE IN NATURA - de primeira 
qualidade, padronizado, fresca, inteira e sã, livres de 
substâncias terrosas ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, parasitas, larvas e insetos e 
indícios de germinação. Entregar no local requisitado. 

KG 1152 
R$                       

5,85 

3 

ALFACE IN NATURA - de primeira qualidade, 
padronizado, fresco, inteiro e são, livres de 
substâncias terrosas ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, parasitas, larvas e insetos. 
Entregar no local requisitado. 

KG 768 
R$                       

6,37 

4 

BANANA PRATA IN NATURA - de primeira qualidade, 
padronizado, frescas, inteiras e sãs, livres de 
substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, parasitas, larvas e 
insetos. Não apresentar ainda odor, sabor estranho. 
Entregar no local requisitado em ponto de maturação 
adequado para o consumo. 

KG 7680 
R$                       

5,70 

5 

BANANA COMPRIDA IN NATURA - de primeira 
qualidade, padronizado, frescas, inteiras e sãs, livres 
de substâncias terrosas, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa, parasitas, 
larvas e insetos. Não apresentar ainda odor, sabor 
estranho. Entregar no local requisitado em ponto de 
maturação adequado para o consumo. 

KG 6144 
R$                       

7,44 

6 

BATATA-DOCE IN NATURA - de primeira qualidade, 
padronizada, fresca, inteira e sã, livre de substâncias 
terrosas ou corpos estranhos aderidos à superfície 
externa, parasitas, larvas e insetos e indícios de 
germinação. Entregar no local requisitado. 

KG 576 
R$                       

7,18 

7 

BATATA-INGLESA IN NATURA - de primeira 
qualidade, padronizada, fresca, inteira e sã, livre de 
substâncias terrosas ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, parasitas, larvas e insetos e 
indícios de germinação. Entregar no local requisitado. 

KG 1152 
R$                       

7,34 

8 

CEBOLA IN NATURA - de primeira qualidade, 
padronizado, fresco, inteiro e são, livres de 
substâncias terrosas ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, parasitas, larvas e insetos. 
Entregar no local requisitado. 

KG 1000 
R$                       

5,84 

9 

CENOURA IN NATURA - de primeira qualidade, 
padronizado, fresca, inteira e sã, livres de substâncias 
terrosas ou corpos estranhos aderidos à superfície 
externa, parasitas, larvas e insetos e indícios de 
germinação. Entregar no local requisitado. 

KG 1152 
R$                       

6,50 

10 

CHEIRO VERDE IN NATURA - de primeira qualidade, 
padronizado, fresca, inteira e sã, livres de substâncias 
terrosas ou corpos estranhos aderidos à superfície 
externa, parasitas, larvas e insetos e indícios de 
germinação. Entregar no local requisitado. 

KG 1344 
R$                     

17,63 
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11 

LIMÃO IN NATURA - de primeira qualidade, 
padronizado, frescas, inteiras e sãs, livres de 
substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, parasitas, larvas e 
insetos. Não apresentar ainda odor, sabor estranho. 
Entregar no local requisitado em ponto de maturação 
adequado para o consumo. 

KG 384 
R$                       

5,44 

12 

MACAXEIRA IN NATURA - de primeira qualidade, 
padronizado, fresco, sã, livre de substâncias terrosas 
ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, 
parasitas, larvas e insetos. Embalagem de 1000g. 
Entregar no local requisitado. 

KG 576 
R$                       

7,01 

13 

MAMÃO – de primeira qualidade, padronizado, fresco, 
inteiro e são, livre de substâncias terrosas, sujidade ou 
corpos estranhos aderidos à superfície externa, 
parasitas, larvas e insetos. Não apresentar ainda odor, 
sabor estranho. Entregar no local requisitado em 
ponto de maturação adequado para o consumo.   

KG 500 
R$                       

6,30 

14 

MAXIXE IN NATURA - de primeira qualidade, 
padronizado, fresco, inteiro e são, livre de substância 
terrosa, sujidade ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, parasitas, larvas e insetos. Não 
apresentar ainda odor, sabor estranho. Entregar no 
local requisitado em ponto de maturação adequado 
para o consumo. 

KG 300 
R$                       

6,22 

15 

MELANCIA IN NATURA - de primeira qualidade, 
padronizado, frescas, inteiras e sãs, livres de 
substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, parasitas, larvas e 
insetos. Não apresentar ainda odor, sabor estranho. 
Entregar no local requisitado em ponto de maturação 
adequado para o consumo. 

KG 1500 
R$                       

6,46 

16 
MELÃO – Amarelo a casca deve ser firme, sem 
rachaduras e de cor vibrante, doce suculento, de 1ª 
qualidade, sem ferimento ou defeito. 

KG 500 
R$                       

5,78 

17 OVO DE GRANJA – cuba com 30 unidades, frescos, 
sem casca trincada e isenta de sujidades. 

CARTELA 40 
R$                     

28,57 

18 

PEPINO IN NATURA - de primeira qualidade, 
padronizado, frescas, inteiras e sãs, livres de 
substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, parasitas, larvas e 
insetos. Não apresentar ainda odor, sabor estranho. 
Entregar no local requisitado em ponto de maturação 
adequado para o consumo. 

KG 1152 
R$                       

5,32 

19 

PIMENTÃO IN NATURA- de primeira qualidade, 
padronizado, fresco, inteiro e são, livre de substância 
terrosa, sujidade ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, parasitas, larvas e insetos. Não 
apresentar ainda odor, sabor estranho. Entregar no 

KG 1344 
R$                     

10,74 
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local requisitado em ponto de maturação adequado 
para o consumo. 

20 

POLPA DE FRUTAS SABOR ACEROLA - De 1ª 
qualidade, produto obtido a partir de frutas, conteúdo 
líquido pasteurizado, podendo ou não conter adição 
de açúcar.  Produto congelado, não fermentado e sem 
conservantes. Embalagem pesando 1 Kg cada, 
congelada, com identificação do produto, informação 
nutricional, marca do fabricante, peso líquido e prazo 
de validade de no mínimo 03 meses a contar da data 
de entrega. 

KG 1020 
R$                     

16,79 

21 

POLPA DE FRUTAS SABOR GOIABA - De 1ª 
qualidade, produto obtido a partir de frutas, conteúdo 
líquido pasteurizado, podendo ou não conter adição 
de açúcar.  Produto congelado, não fermentado e sem 
conservantes. Embalagem pesando 1 Kg cada, 
congelada, com identificação do produto, informação 
nutricional, marca do fabricante, peso líquido e prazo 
de validade de no mínimo 03 meses a contar da data 
de entrega. 

KG 1020 
R$                     

16,79 

22 

POLPA DE FRUTAS SABOR MARACUJÁ - De 1ª 
qualidade, produto obtido a partir de frutas, conteúdo 
líquido pasteurizado, podendo ou não conter adição 
de açúcar.  Produto congelado, não fermentado e sem 
conservantes. Embalagem pesando 1 Kg cada, 
congelada, com identificação do produto, informação 
nutricional, marca do fabricante, peso líquido e prazo 
de validade de no mínimo 03 meses a contar da data 
de entrega. 

KG 1020 
R$                     

16,78 

23 

TOMATE IN NATURA - de primeira qualidade, 
padronizado, fresco, inteiro e são, livre de substância 
terrosa, sujidade ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, parasitas, larvas e insetos. Não 
apresentar ainda odor, sabor estranho. Entregar no 
local requisitado em ponto de maturação adequado 
para o consumo. 

KG 8064 
R$                     

10,03 

24 

QUIABO IN NATURA - de primeira qualidade, 
padronizado, fresco, inteiro e são, livre de substância 
terrosa, sujidade ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, parasitas, larvas e insetos. Não 
apresentar ainda odor, sabor estranho. Entregar no 
local requisitado em ponto de maturação adequado 
para o consumo. 

KG 576 
R$                       

6,06 

25 

FILÉ DE PEIXE IN NATURA, com as seguintes 
características: filé congelado de acordo com as 
especificações da legislação, com coloração e odor 
característicos, livre de manchas, com textura não 
amolecido e não pegajosa, sem espinho, sem pele, 
deverá constar na embalagem: dados de identificação, 

KG 2304 
R$                     

29,95 
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procedência, informação nutricional, número de lote, 
data de validade, quantidade do produto. 

 

Planilha orçamentaria – Anexo III 

Item Descrição Unid. Quant. 
Preço 
Unit. 

Preço 
Total  

1 

ABACAXI IN NATURA - de primeira qualidade, 
padronizado, frescas, inteiras e sãs, livres de 
substâncias terrosas, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa, parasitas, 
larvas e insetos. Não apresentar ainda odor, sabor 
estranho. Entregar no local requisitado em ponto de 
maturação adequado para o consumo. 

KG 500 
 R$                    
7,38  

 R$                 
3.690,00  

2 

ABOBORA VERDE IN NATURA - de primeira 
qualidade, padronizado, fresca, inteira e sã, livres 
de substâncias terrosas ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, parasitas, larvas e 
insetos e indícios de germinação. Entregar no local 
requisitado. 

KG 1152 
 R$                    
5,85  

 R$                 
6.739,20  

3 

ALFACE IN NATURA - de primeira qualidade, 
padronizado, fresco, inteiro e são, livres de 
substâncias terrosas ou corpos estranhos aderidos 
à superfície externa, parasitas, larvas e insetos. 
Entregar no local requisitado. 

KG 768 
 R$                    
6,37  

 R$                 
4.892,16  

4 

BANANA PRATA IN NATURA - de primeira 
qualidade, padronizado, frescas, inteiras e sãs, 
livres de substâncias terrosas, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa, parasitas, 
larvas e insetos. Não apresentar ainda odor, sabor 
estranho. Entregar no local requisitado em ponto de 
maturação adequado para o consumo. 

KG 7680 
 R$                    
5,70  

 R$               
43.776,00  

5 

BANANA COMPRIDA IN NATURA - de primeira 
qualidade, padronizado, frescas, inteiras e sãs, 
livres de substâncias terrosas, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa, parasitas, 
larvas e insetos. Não apresentar ainda odor, sabor 
estranho. Entregar no local requisitado em ponto de 
maturação adequado para o consumo. 

KG 6144 
 R$                    
7,44  

 R$               
45.711,36  

6 

BATATA-DOCE IN NATURA - de primeira 
qualidade, padronizada, fresca, inteira e sã, livre de 
substâncias terrosas ou corpos estranhos aderidos 
à superfície externa, parasitas, larvas e insetos e 
indícios de germinação. Entregar no local 
requisitado. 

KG 576 
 R$                    
7,18  

 R$                 
4.135,68  

7 

BATATA-INGLESA IN NATURA - de primeira 
qualidade, padronizada, fresca, inteira e sã, livre de 
substâncias terrosas ou corpos estranhos aderidos 
à superfície externa, parasitas, larvas e insetos e 

KG 1152 
 R$                    
7,34  

 R$                 
8.455,68  



ESTADO DE RORAIMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE - RR 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/PMAA 

“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros 

indícios de germinação. Entregar no local 
requisitado. 

8 

CEBOLA IN NATURA - de primeira qualidade, 
padronizado, fresco, inteiro e são, livres de 
substâncias terrosas ou corpos estranhos aderidos 
à superfície externa, parasitas, larvas e insetos. 
Entregar no local requisitado. 

KG 1000 
 R$                    
5,84  

 R$                 
5.840,00  

9 

CENOURA IN NATURA - de primeira qualidade, 
padronizado, fresca, inteira e sã, livres de 
substâncias terrosas ou corpos estranhos aderidos 
à superfície externa, parasitas, larvas e insetos e 
indícios de germinação. Entregar no local 
requisitado. 

KG 1152 
 R$                    
6,50  

 R$                 
7.488,00  

10 

CHEIRO VERDE IN NATURA - de primeira 
qualidade, padronizado, fresca, inteira e sã, livres 
de substâncias terrosas ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, parasitas, larvas e 
insetos e indícios de germinação. Entregar no local 
requisitado. 

KG 1344 
 R$                  

17,63  
 R$               

23.694,72  

11 

LIMÃO IN NATURA - de primeira qualidade, 
padronizado, frescas, inteiras e sãs, livres de 
substâncias terrosas, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa, parasitas, 
larvas e insetos. Não apresentar ainda odor, sabor 
estranho. Entregar no local requisitado em ponto de 
maturação adequado para o consumo. 

KG 384 
 R$                    
5,44  

 R$                 
2.088,96  

12 

MACAXEIRA IN NATURA - de primeira qualidade, 
padronizado, fresco, sã, livre de substâncias 
terrosas ou corpos estranhos aderidos à superfície 
externa, parasitas, larvas e insetos. Embalagem de 
1000g. Entregar no local requisitado. 

KG 576 
 R$                    
7,01  

 R$                 
4.037,76  

13 

MAMÃO – de primeira qualidade, padronizado, 
fresco, inteiro e são, livre de substâncias terrosas, 
sujidade ou corpos estranhos aderidos à superfície 
externa, parasitas, larvas e insetos. Não apresentar 
ainda odor, sabor estranho. Entregar no local 
requisitado em ponto de maturação adequado para 
o consumo.   

KG 500 
 R$                    
6,30  

 R$                 
3.150,00  

14 

MAXIXE IN NATURA - de primeira qualidade, 
padronizado, fresco, inteiro e são, livre de 
substância terrosa, sujidade ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, parasitas, larvas e 
insetos. Não apresentar ainda odor, sabor estranho. 
Entregar no local requisitado em ponto de 
maturação adequado para o consumo. 

KG 300 
 R$                    
6,22  

 R$                 
1.866,00  
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15 

MELANCIA IN NATURA - de primeira qualidade, 
padronizado, frescas, inteiras e sãs, livres de 
substâncias terrosas, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa, parasitas, 
larvas e insetos. Não apresentar ainda odor, sabor 
estranho. Entregar no local requisitado em ponto de 
maturação adequado para o consumo. 

KG 1500 
 R$                    
6,46  

 R$                 
9.690,00  

16 
MELÃO – Amarelo a casca deve ser firme, sem 
rachaduras e de cor vibrante, doce suculento, de 1ª 
qualidade, sem ferimento ou defeito. 

KG 500 
 R$                    
5,78  

 R$                 
2.890,00  

17 OVO DE GRANJA – cuba com 30 unidades, 
frescos, sem casca trincada e isenta de sujidades. 

CARTELA 40 
 R$                  

28,57  
 R$                 

1.142,80  

18 

PEPINO IN NATURA - de primeira qualidade, 
padronizado, frescas, inteiras e sãs, livres de 
substâncias terrosas, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa, parasitas, 
larvas e insetos. Não apresentar ainda odor, sabor 
estranho. Entregar no local requisitado em ponto de 
maturação adequado para o consumo. 

KG 1152 
 R$                    
5,32  

 R$                 
6.128,64  

19 

PIMENTÃO IN NATURA- de primeira qualidade, 
padronizado, fresco, inteiro e são, livre de 
substância terrosa, sujidade ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, parasitas, larvas e 
insetos. Não apresentar ainda odor, sabor estranho. 
Entregar no local requisitado em ponto de 
maturação adequado para o consumo. 

KG 1344 
 R$                  

10,74  
 R$               

14.434,56  

20 

POLPA DE FRUTAS SABOR ACEROLA - De 1ª 
qualidade, produto obtido a partir de frutas, 
conteúdo líquido pasteurizado, podendo ou não 
conter adição de açúcar.  Produto congelado, não 
fermentado e sem conservantes. Embalagem 
pesando 1 Kg cada, congelada, com identificação 
do produto, informação nutricional, marca do 
fabricante, peso líquido e prazo de validade de no 
mínimo 03 meses a contar da data de entrega. 

KG 1020 
 R$                  

16,79  
 R$               

17.125,80  

21 

POLPA DE FRUTAS SABOR GOIABA - De 1ª 
qualidade, produto obtido a partir de frutas, 
conteúdo líquido pasteurizado, podendo ou não 
conter adição de açúcar.  Produto congelado, não 
fermentado e sem conservantes. Embalagem 
pesando 1 Kg cada, congelada, com identificação 
do produto, informação nutricional, marca do 
fabricante, peso líquido e prazo de validade de no 
mínimo 03 meses a contar da data de entrega. 

KG 1020 
 R$                  

16,79  
 R$               

17.125,80  

22 

POLPA DE FRUTAS SABOR MARACUJÁ - De 1ª 
qualidade, produto obtido a partir de frutas, 
conteúdo líquido pasteurizado, podendo ou não 
conter adição de açúcar.  Produto congelado, não 
fermentado e sem conservantes. Embalagem 

KG 1020 
 R$                  

16,78  
 R$               

17.115,60  



ESTADO DE RORAIMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE - RR 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/PMAA 

“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros 

pesando 1 Kg cada, congelada, com identificação 
do produto, informação nutricional, marca do 
fabricante, peso líquido e prazo de validade de no 
mínimo 03 meses a contar da data de entrega. 

23 

TOMATE IN NATURA - de primeira qualidade, 
padronizado, fresco, inteiro e são, livre de 
substância terrosa, sujidade ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, parasitas, larvas e 
insetos. Não apresentar ainda odor, sabor estranho. 
Entregar no local requisitado em ponto de 
maturação adequado para o consumo. 

KG 8064 
 R$                  

10,03  
 R$               

80.881,92  

24 

QUIABO IN NATURA - de primeira qualidade, 
padronizado, fresco, inteiro e são, livre de 
substância terrosa, sujidade ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, parasitas, larvas e 
insetos. Não apresentar ainda odor, sabor estranho. 
Entregar no local requisitado em ponto de 
maturação adequado para o consumo. 

KG 576 
 R$                    
6,06  

 R$                 
3.490,56  

25 

FILÉ DE PEIXE IN NATURA, com as seguintes 
características: filé congelado de acordo com as 
especificações da legislação, com coloração e odor 
característicos, livre de manchas, com textura não 
amolecido e não pegajosa, sem espinho, sem pele, 
deverá constar na embalagem: dados de 
identificação, procedência, informação nutricional, 
número de lote, data de validade, quantidade do 
produto. 

KG 2304 
 R$                  

29,95  
 R$               

69.004,80  

Valor total 
R$            

404.596,00 

Obs.: A(s) pessoa(s) Jurídica(s)/Físicas deverão elaborar os projetos de preços 

com base no ANEXO III do item 4.1 deste Projeto Básico 

 

5 – PRAZO PARA O FORNECIMENTO DAS AQUISIÇÕES 

 

5.1. Os gêneros alimentícios deverão ser entregues semanalmente e obedecendo 

Cardápio Escolar elaborados pelo nutricionista citado em (anexo), com utilização 

de gêneros alimentícios básicos, de modo a respeitar as referências nutricionais, 

os hábitos alimentares e em conformidade com o art. 14 da Resolução FNDE n°. 

00026/2013. Os itens contratados deverão ser entregues nos dias letivos e 

conforme as necessidades da Secretaria de Educação - SEME, rua Bem Querer, 

s/n, Alto Alegre – RR. 

6 – VALIDADE DO CONTRATO  
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6.1. O contrato administrativo terá a vigência de 12 (doze) meses, sendo que as 

entregas poderão ser prorrogadas nos termos permissivos do Art. 57, § 1°, da Lei 

Federal n°. 8.666/93. 

7 – VALOR DAS AQUISIÇÕES 

 

7.1 O valor orçado pela Administração, para cada um dos itens licitados, foi obtido 

através da realização de cotações de preços junto ao Sistema de Banco de 

Preços, resultante da média aritmética das propostas. 

7.2 Os valores contratados poderão ser revisto por acordo entre as partes, com 

vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na hipótese 

de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em 

caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 

econômica extraordinária e extracontratual. 

7.2.1. As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação 

de superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências 

incalculáveis, bem como da demonstração analítica de seu impacto nos custos do 

contrato. 

 

8 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E ENTREGA 

 

8.1 As aquisições devem ser entregues dentro dos prazos e condições 

estabelecidas no Edital e neste Projeto Básico, de acordo com os quantitativos e 

valores unitários registrados. 

 

9 – CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 

 

09.1 O pagamento será realizado até 30 (trinta) dias após a última entrega do 

mês, através de ordem bancária, mediante apresentação de documentos fiscais, 

trabalhista e econômica financeira correspondente ao fornecimento efetuado, 

vedada à antecipação de pagamento, para cada faturamento; 

09.2 Havendo erro na nota fiscal/fatura, ausência de quaisquer que sejam as 

documentações ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o 
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pagamento ficará pendente, até que a mesma providencie as medidas 

saneadoras. 

09.3 A contagem do prazo para pagamento iniciar-se-á após reapresentação dos 

documentos regularizados, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus 

adicional para a CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo para as aquisições 

pela CONTRATADA. 

09.4 O pagamento será efetuado por meio de “Transferência Bancária” a ser 

creditado no estabelecimento bancário, agência e conta corrente da própria 

empresa vencedora, ou por outro meio previsto na legislação vigente. 

9.5 Nenhum pagamento será efetuado à licitante, enquanto pendente de 

liquidação, que esteja em débito com a previdência social e/ou com o FGTS.  

9.6 À Contratada caberá sanar as falhas apontadas, submetendo-se a nova 

verificação, após o que a fiscalização procederá na forma estabelecida e 

providenciará a regularização do apontado nos itens precedentes, quando for o 

caso. 

9.7 A critério da Contratante poderão ser utilizados os pagamentos devidos para 

cobrir possíveis despesas com multas de responsabilidade da Contratada. 

 

10 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

10.1 – Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a CONTRATADA a 

envidar todo o empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento 

das obrigações decorrentes do contrato, assim como executar as aquisições 

contratadas de acordo com as especificações constantes neste Projeto Básico, 

consoante estabelece a Lei Federal n°.  8.666/93, obrigando-se ainda a: 

I) cumprir fielmente o estabelecido no Projeto Básico e Edital do certame;  

II) manter, durante o fornecimento do objeto do Projeto Básico e deste Edital, em 

compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

III) respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências 

da CONTRATANTE; 

IV) acatar as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do contrato, 

sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos 



ESTADO DE RORAIMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE - RR 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/PMAA 

“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros 

solicitados e atendendo às reclamações formuladas, desde que pertinentes ao 

objeto do contrato; 

V) substituir os profissionais de sua equipe que eventualmente estejam causando 

prejuízos à regular execução do contrato ou que não estejam exercendo suas 

atividades dentro do padrão de qualidade exigido, consoante as descrições e 

especificações contidas neste Projeto Básico;  

VI) prestar a todas informações e os esclarecimentos solicitados pelo 

CONTRATANTE, desde que pertinentes ao objeto do contrato;  

VII) arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento 

das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE; 

VIII) fica expressamente estipulado que não se estabelece por força do 

fornecimento do objeto deste Edital qualquer relação de emprego entre a 

CONTRATANTE e os funcionários e/ou colaboradores da CONTRATADA; 

IX) fica expressamente vedada a terceirização, no todo ou em parte, do objeto do 

contrato, devendo sempre ser realizado pela equipe de profissionais da 

CONTRATADA. 

X) Prestar os serviços dentro dos prazos estabelecidos no edital, no Projeto 

Básico e no contrato; 

XI) responsabilizar-se por eventuais transtornos ou prejuízos causados aos 

serviços da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE-RR, decorrentes de 

ineficiência, atrasos ou irregularidades cometidas na execução dos objetos 

contratados;  

XII) responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes do trabalho quando, em ocorrência da espécie, 

forem vítimas os seus empregados ou prepostos alocados á execução dos 

serviços objeto deste Edital, no desempenho dos serviços ou em conexão com 

estes, ainda que verificados nas dependências da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ALTO ALEGRE - RR;  

XIII) atender, por meio do preposto nomeado, qualquer solicitação por parte dos 

gestores do contrato, prestando as informações referentes ao fornecimento dos 

gêneros alimentícios, bem como as correções de eventuais irregularidades na 

entrega do objeto contratado; 

XIV) manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, 

sobre todo e qualquer assunto e documento de interesse do CONTRATANTE, ou 
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de terceiros, de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste 

contrato, devendo orientar seus empregados a observar rigorosamente esta 

determinação, salvo em caso de consentimento, por escrito da PREFEITURA 

MUNICIPAL;  

XV) no valor do projeto de venda aceito, deverão estar inclusos os custos 

inerentes à execução do contrato, não sendo o mau planejamento e a má 

formação do preço, motivo para inexecução total ou parcial do objeto;  

XVI) repassar em tempo hábil ao Município informações que julgar necessárias 

dentre elas para providências de pagamento de emolumentos ou taxas em tempo 

hábil;  

 

11 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

11.1. São obrigações da Contratante:  

I) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  

II) Verificar minuciosamente, a qualidade dos produtos entregues constante no 

projeto de preço da pessoa Jurídica/Física responsável pelo fornecimento; 

III) Comunicar à Contratada, por escrito, má execução do fornecimento dos itens 

contratados, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que 

seja substituído, reparado ou corrigido; 

IV)  Aplicar à Contratada as penalidades cabíveis, tornando-a a inapta para 

concorrer a licitações públicas, bem como chamadas públicas;  

V) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através 

de comissão/servidor especialmente designado;  

VI) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados á execução do presente Termo 

de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de 

ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.  

VII) Comunicar a empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada com 

a execução do(s) fornecimento(s). 

VIII) Efetuar o pagamento à(s) empresa(s) vencedora(s) no prazo estipulado neste 

edital.  

IX)  Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a(s) empresa(s) executar(em) 

fora das especificações e padrões de qualidade de consumo. 
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12 – FISCALIZAÇÃO 

 

12.1 A contratação será executada sob acompanhamento e fiscalização de 

servidor designado por meio de Portaria, que, entre outras atividades, se 

incumbirá de receber e atestar as faturas, observar o fiel cumprimento da 

contratação, bem como anotar em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário à 

apuração das faltas ou defeitos observados. 

12.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade 

da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, 

não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 

prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal nº. 8.666, de 1993, Lei 

nº. 11.947/2009, Resolução FNDE nº. 00026/2013. 

12.3 Cada unidade contratante exercerá individualmente a fiscalização da 

execução do objeto contratado.  

 

13 – MEDIDAS ACAUTELADORAS 

 

13.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública 

poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar 

providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco 

iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível 

reparação. 

 

14 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

14.1 O julgamento, observadas entre (Grupo Formais, Informais e fornecedores 

individuais conforme determina o Art. 27 da Resolução FNDE n°. 004/2015) 

definidas no Edital, sendo que o *Preço de referência citado para cada um dos 

itens constantes na planilha orçamentária, é o preço a ser pago ao fornecedor da 

agricultura familiar. (Resolução FNDE 004/2015, Art.29, §3º). 



ESTADO DE RORAIMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE - RR 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/PMAA 

“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros 

 

15 – PENALIDADES 

 

15.1 Sem prejuízo das demais penalidades previstas no edital, a contratada, pelo 

descumprimento parcial ou total dos compromissos assumidos, estará sujeita à 

aplicação das seguintes penalidades, após regular apuração, mediante processo 

administrativo, garantido amplo direito de defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

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

pagamento do CONTRATADO, está sujeito a pagamento de multa de 2%, mais 

juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida. 

15.3 Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal, por até cinco 

anos;  

15.4 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 o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de dois 

anos.  

15.5 A critério da Administração, poderão ser suspensas penalidades, no todo ou 

em parte, quando o atraso for devidamente justificado por escrito pela contratada 

e aceito pelo ordenador de despesas da Prefeitura Municipal.  

15.6 O valor das multas será deduzido da importância a ser paga à contratada.  

15.7 As multas poderão ser aplicadas juntamente com as penas de advertência, 

impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Munipal ou declaração de 

inidoneidade.  

 

16 – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 
Fica por conta da seguinte dotação orçamentária: 

 
Programa Atividade Elemento de 

Despesa 
Fonte de 
Recurso 

PNAE - 
ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR - 
CRECHE 

12.365.0009.2.136 3390.30.00  Material de 
Consumo 



ESTADO DE RORAIMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE - RR 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/PMAA 

“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros 

PNAE - 
ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR - PRÉ - 
ESCOLA 

12.365.0009.2.165  3390.30.00  
Material de 
Consumo 

PNAE - 
ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR - 
ENSINO 
FUNDAMENTAL 

12.361.0009.2.025 3390.30.00  
Material de 
Consumo 

PNAE - 
ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR - 
INDIGENA 

12.361.0009.2.053 3390.30.00  
Material de 
Consumo 

PNAE - 
ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR - EJA 

12.367.0009.2.166 3390.30.00 
Material de 
Consumo 

PNAE - 
ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR - AEE 

12.367.0009.2.137 3390.30.00  
Material de 
Consumo 

CONTRA PARTIDA 
- RP 12.361.0010.2.033 3390.30.00  

Material de 
Consumo 

Valor estimado da aquisição  R$            
404.596,00 

 

17 – FORO: 

 

17.1 Para dirimir questões oriundas do eventual ajuste firmado, será competente 

o foro da Comarca de Alto Alegre-RR, renunciando as partes a qualquer outro que 

tenham ou venham a ter, por mais privilegiado que seja. 

 

Alto Alegre – RR, 22 de fevereiro de 2022. 

 
 

___________________________________ 
Simone Elisabete Friedrich 

Secretaria Municipal de Educação – SEME/PMAA 
Portaria n°. 000534/2021 
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ANEXO – II 
 

DECLARAÇÃO 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 00___/2022 
CHAMADA PÚBLICA Nº: 00___/2022 
ABERTURA DIA: 00/00/00 
HORÁRIO: 00:00 horas 

 
A (O), inscrita no CNPJ/CPF nº ……………, sediada na ………………, DECLARA que os 

preços propostos correspondem a todas as despesas concernentes ao objeto da licitação, 

incluindo frete, impostos, taxas e outros encargos de qualquer natureza. 

 
 
 

Alto Alegre-RR, ……de…………de 2022. 
 

 
 

___________________________ 
(Assinatura e Carimbo do Declarante) 
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ANEXO – III 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 00___/2022 
CHAMADA PÚBLICA Nº: 00___/2022 
ABERTURA DIA: 00/00/00 
HORÁRIO: 00:00 horas 

 
 

A (o) ……………, inscrita no CNPJ/CPF nº ……………, sediada na ……………, 
DECLARA que não possui no seu quadro de funcionários, trabalhador menor de 
18(dezoito) anos atuando em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 
16(dezesseis) anos atuando em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, 
a partir de 14(quatorze) anos, em cumprimento ao disposto no artigo 7º, inciso 
XXXIII da Constituição Federal, conforme determina o artigo 27, inciso V, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 

 
 

Alto Alegre-RR, ……de……………de 2022. 
 
 

_______________________________ 
(Assinatura e Carimbo do Declarante) 
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ANEXO IV 
 

 
MINUTA DE CONTRATO 
 
 

 
CONTRATO DE AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR 
PARA A ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR/PNAE. 

 
 
A Prefeitura Municipal de Alto Alegre - RR, pessoa jurídica de direito público, com 
sede à Rua Antônio Dourado de Santana, s/n, Alto Alegre – RR, inscrita no CNPJ 
sob n.º xxxxxxx, representada neste ato pelo (a) Prefeito (a) Municipal, o (a) Sr. 
(a) Pedro Henrique Wanderley Machado, doravante denominado 
CONTRATANTE, e por outro lado (nome do grupo formal ou informal ou 
fornecedor individual), com situado à Av. _____________, n.º____, em 
(município), inscrita no CNPJ sob n.º ______________, (para grupo formal), CPF 
sob n.º_____________ ( grupos informais e individuais), doravante denominado 
(a) CONTRATADO (A), fundamentados nas disposições da Lei nº. 11.947/2009 e 
da Lei Federal nº. 8.666/93, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública 
nº 000/2022 – Processo n° 000/2022, resolvem celebrar o presente contrato 
mediante as cláusulas que seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: 
 
É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da 
rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, 2° semestre de 2018, 
descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada 
pública n.º 000/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, 
independentemente de anexação ou transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: 
 
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da 
Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito na Cláusula Quarta 
deste Contrato. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: 
 
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO, será de 
até R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua 
produção, conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar. 
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CLÁUSULA QUARTA: 
 
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo 

(no quadro), de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) 

CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 00,00 (________________). 
 
a) 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. 
 
b) 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. 
 
CLÁUSULA QUINTA: 
 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes 
dotações orçamentárias: 
 

 
Programa Atividade 

 
Elemento de 

Despesa 

 
Fonte de Recurso 

 
Valor Orçado 

    
 
CLÁUSULA SEXTA: 
 
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, 
alínea "a", e após a tramitação do processo para instrução e liquidação, efetuará 
o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: 
 
O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para 
pagamento do CONTRATADO, está sujeito a pagamento de multa de 2%, mais 
juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida. 
 
CLÁUSULA OITAVA: 
 
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11 
do artigo 45 da Resolução CD/FNDE nº. 26/2013 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. 
 
CLÁUSULA NONA: 
 
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos 

causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 

na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à 

fiscalização. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: 
 
O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os 
interesses particulares poderá: 
 
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades 
de interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO; 
 
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou 

inaptidão do CONTRATADO; 
 
c) fiscalizar a execução do contrato; 
 
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 
 
Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar 
caracterizada culpa do CONTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econômico-
financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização 
por despesas já realizadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 
 
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, 
cobrada judicialmente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 
 
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato, 
da Secretaria Municipal de Educação, da Entidade Executora, do Conselho de 
Alimentação Escolar - CAE e outras entidades designadas pelo contratante ou 
pela legislação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
 
O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.º 000/2018, pela 
Resolução CD/FNDE nº. 026/2017, pela Lei Federal nº. 8.666/1993 e pela Lei nº. 
11.947/2009, em todos os seus termos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 
 
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre 
as partes, resguardadas as suas condições essenciais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 
 
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, 
por meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de 
recebimento ou por fax, transmitido pelas partes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 
 
Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, 
por carta, consoante Cláusula Décima Quinta, poderá ser rescindido, de pleno 
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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) por quaisquer dos motivos previstos em lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: 
 
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos 
mediante o cronograma apresentado (Cláusula Quarta) ou até ______de 
__________de _________. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: 
 
É competente o Foro da Comarca de Alto Alegre – RR, 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. 
 
 

___________________ 
CONTRATANTE 

 
 

______________________ 
CONTRATADO(S) 

(Individual, Grupo Informal e Grupo Formal) 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1. _______________________________CPF n°. _________________. 
 
2. _______________________________CPF n°.__________________. 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE PROJETO DE VENDA 
 

MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS FORMAIS 
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MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS INFORMAIS 
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MODELO PROPOSTO PARA OS FORNECEDORES INDIVIDUAIS 
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ANEXO V 
 

 

 
 

Alto Alegre - RR, ……de…………… 2022. 
 
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei nº. 11.947/2009 e Resolução 
FNDE nº. 026/2013. 
 
Chamada Pública nº: 0001/2022. 

Processo Administrativo n°. 00023/2022 

Abertura dia: 11/04/2022 

Horário: 08:30h. 

 

COMPROVANTE DE ENTREGA DO EDITAL 

 
 
Firma: ___________________________________  

CNPJ: ___________________________________ 

Endereço: ________________________________ 

_________________________________________ 

Telefone p/ Contato: ________________________ 

E-mail:____________________________________ 

 
 
 

--------------------------------------------------------- 
Carimbo e Assinatura do Proponente 

 
 
 

 

 
 
 
 

CARIMBO/CNPJ 


