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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018 

Processo nº 23072. 020373/2018-96 

 

 

OBJETO: 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,  e Resoluções  

FNDE n.º 26/2013 e nº 04/2015. 

 PRAZO PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES: do dia 23/08/2018 ao dia 

24/09/2018, de 08:00 às 16:00 horas. 

 EDITAL: O edital estará disponível nos sites: www.coltec.ufmg.br e 

www.comprasagriculturafamiliar.gov.br  

 FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: as consultas poderão ser formuladas através 

do telefone (31) 34097516 e pelo e-mail scompras@coltec.ufmg.br. 

 25/09/2018: análise da documentação de qualificação dos participantes no processo de 

consulta pública e realização de diligências;  

 27/09/2018: publicação do resultado da pré-qualificação;  
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CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018 - Processo nº 23072.020373/2018-96 

 

Chamada Pública n.º 01/2018, 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 e Resoluções FNDE n.º 26/2013 e nº 04/2015. 

A Universidade Federal de Minas Gerais, por meio do Colégio Técnico da Escola de 

Educação Básica e Profissional, CNPJ 17.217.985/0010-03, com sede à Avenida Antônio 

Carlos, 6627 - Pampulha - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP:31.270-901, neste ato 

representada por seu Diretor Márcio Fantini Miranda, Identidade n.º M 3536681 - SSPMG, 

CPF n.º 883.907.566-68, no uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto no 

art.14, da Lei nº 11.947/2009 e nas Resoluções FNDE 26/2013 e nº 04/2015, 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. Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores 

Individuais) deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda no 

período de 23/08/2018 a 24/09/2018 de 08h às 16h, no endereço acima especificado. 

 

1 OBJETO 

1.1 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 abaixo: 

 

Nº Produto Unidade Quantidade 

*Preço de Aquisição 

(R$) 

Unitário Valor Total 

1 
ABACAXI 

PEROLA                                                           
KG 500 3,74 1870,00 

2 
BANANA 

NANICA 
KG 3.000 3,10 9.290,00 

3 BANANA PRATA KG 400 3,74 1496,00 

4 CAFÉ  KG 100 17,62 1761,50 

5 LARANJA KG 3.000 2,13 6380,00 

6 MAMÃO KG 1.500 2,59 3890,00 

7 MANDIOCA  KG 600 4,00 2397,00 

8 MELANCIA KG 1.500 1,35 2025,00 

9 
TANGERINA 

PONKAN 
KG 1.500 2,80 4192,50 
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10 
SUCO DE FRUTA 

ABACAXI 
KG 100 14,82 1482,00 

11 
SUCO DE FRUTA 

ACEROLA  
KG 70 16,07 1124,90 

12 
SUCO DE FRUTA 

GOIABA 
KG 70 17,05 1193,68 

13 
SUCO DE FRUTA 

LIMÃO 
KG 70 15,00 1049,85 

14 
SUCO DE FRUTA 

MANGA 
KG 70 14,30 1000,77 

15 
SUCO DE FRUTA 

MARACUJÁ 
KG 100 25,98 2597,50 

16 
SUCO DE FRUTA 

MORANGO 
KG 70 19,63 1374,10 

    Total  43.124,59 

I. Preço de aquisição é o preço a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar. 

(Resolução FNDE 26/2013, Art.29, §3º). 

 

1.2. DO CONTROLE DE QUALIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

1.2.1 Os produtos adquiridos para a clientela do PNAE deverão ser previamente submetidos 

ao controle de qualidade, nos termos da Resolução CD/FNDE nº 26/2013, observando-se a 

legislação aplicável aos gêneros alimentícios, estabelecida pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento: 

I. Os produtos hortifrutigranjeiros deverão ser de primeira qualidade, com característica 

organoléptica inerente a cada produto, com grau de maturação adequado, intactos, sem 

podridão, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem brotar, tamanho e 

coloração uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, 

inteiras, desprovidas de odor ou sabor estranho, sem material terroso ou sujidades, 

livres de substâncias tóxicas ou nocivas, sem danos físicos e mecânicos, oriundos do 

manuseio e transporte para uso culinário, conforme especificações no Anexo III deste 

Edital.  

II. Café torrado e moído, com aspecto homogêneo, sabor predominante de café arábica, 

admitindo-se mistura de café conilon em até 20% e isento de grãos pretos, verdes ou 

fermentados; aroma e sabor característicos de regular a intenso; tipo tradicional, 

acondicionado em embalagem de 500 g, à vácuo ou papel alumínio constatando data 

de fabricação e validade nos pacotes individuais, e com todas as informações 

pertinentes ao produto previstas na legislação vigente.   

III. As polpas de fruta (sabores diversos) deverão apresentar composto líquido extraído 

pelo esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas; sem adição de água ou 
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outros líquidos; e polpas de outras frutas; na forma congelada; líquido obtido da fruta 

madura e sã; processo tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua 

apresentação e conservação até o consumo; isento de fragmentos das partes não 

comestíveis e sem açúcar; com aspecto em pasta mole, cor, cheiro e sabor próprio; 

acondicionado em embalagem plástica de 1 kg cada unidade; e suas condições deverão 

estar de acordo com a Resolução - CNNPA nº 12, de 24/07/78 e RDC 272, de 

22/09/05 e suas alterações posteriores. Devem atender às normas de rotulagem geral, 

nutricionais e específicas no respectivo Regulamento Técnico; e devem apresentar: 

identificação e contato do fornecedor, nome do produto, peso, prazo de validade, 

informações nutricionais e selo de inspeção sanitária.  

1.3 Quando o número de registro do produtor não constar na embalagem, o credenciado 

deverá anexar documento comprobatório do registro junto à amostra. Não será aceito número 

de protocolo.  

1.4 Caso o número de registro do produto no MAPA não conste no rótulo, este deverá ser 

apresentado por meio do formulário “Comprovante de Avaliação de Rótulo” emitido pelo 

MAPA, antes do primeiro fornecimento, em concordância com o artigo 794 do Decreto nº 

30.691/52. 

 

2. FONTE DE RECURSO 

2.1 Recursos provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.  

 

3. FORNECEDOR 

3.1 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 04/2015. 

3.2 ENVELOPE Nº 001 - HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL (não 

organizado em grupo). 

3.2.1 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. a prova de atendimento aos requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e 

V. a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de 

produção própria, relacionada no projeto de venda. 

3.3 ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL 
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3.3.1 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. a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e 

V. a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 

agricultores familiares relacionados no projeto de venda. 

3.4 ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL 

3.4.1 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. a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 

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. 

VIII. a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso. 

 

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 III deste Edital.  

4.2 A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão pública e 

registrada em ata após o término do prazo de apresentação dos projetos. O resultado da 

seleção será publicado 3 (três) dias após o prazo da publicação da relação dos proponentes e 
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no prazo de 3 (três) dias o(s) selecionado(s) será(ão) convocado( s) para assinatura do(s) 

contrato(s). 

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 nº 04/2015. 

4.4 Nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar devem constar: 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 Constatada a ausência ou a desconformidade de qualquer desses documentos na abertura 

dos envelopes, poderá ser concedido o prazo de até 5 (cinco) dias corridos para sua 

regularização, conforme análise da Comissão Julgadora. 

 

5 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS 

5.1 No processo de seleção, os projetos de venda habilitados serão divididos em grupos, 

conforme seguem:  

I. grupo de projetos de fornecedores locais; 

II. grupo de projetos do território rural; 

III. grupo de projetos do estado e  

IV. grupo de propostas do País. 

5.2 Dentre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção: 

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. 

5.3. 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); 

5.4 Caso a EEx. não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo de 

projetos de fornecedores locais, estas deverão ser complementadas com os projetos dos 

demais grupos, de acordo com os critérios de seleção e priorização citados nos subitens 5.1 e 

5.2. 
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5.5 No caso de empate entre grupos formais, as organizações com maior porcentagem de 

agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro de sócios terão 

prioridade, conforme DAP Jurídica. 

5.6 Em caso de persistir o empate, será realizado sorteio, ou, havendo consenso entre as 

partes, poderá optar-se pela divisão do fornecimento dos produtos a serem adquiridos entre as 

organizações finalistas. 

 

6 DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS 

6.1 O(s) fornecedor(es) classificado(s) em primeiro lugar deverá(ao) entregar as amostras 

indicadas no quadro abaixo, no Colégio Técnico da UFMG, no endereço: Av. Antônio Carlos, 

6.627, Pampulha, no horário de 08:00hs às 11:00hs e de 13:00hs às 16:00 horas, para 

avaliação e seleção dos produtos a ser adquiridos, as quais deverão ser submetidas a testes 

necessários, imediatamente após a fase de habilitação. O período para entrega das amostras 

será informado posteriormente.  

I. O resultado da análise será publicado em 5 (cinco) dias após o prazo da apresentação 

das amostras. 

 

ITEM UNID PRODUTO ESPECIFICAÇÃO 

04 KG CAFÉ  

Café torrado e moído, com aspecto homogêneo,  sabor 

predominante de café arábica, admitindo-se mistura de café 

conilon em até 20% e isento de grãos pretos, verdes ou 

fermentados; aroma e sabor característicos de regular a 

intenso; tipo tradicional,   acondicionado em embalagem de 

500 g, à  vácuo ou papel alumínio constatando data de 

fabricação e validade nos pacotes individuais, e com todas 

as informações pertinentes ao produto previstas na 

legislação vigente. 

10 

KG 
SUCO DE 

FRUTA  

Suco, apresentação polpa congelada, sabor abacaxi , tipo 

natural. 

Rendimento mínimo de  1 litro  de polpa para 6  litros de 

água.   

11 

KG 
SUCO DE 

FRUTA  

Suco, apresentação polpa congelada, sabor acerola , tipo 

natural. 

Rendimento mínimo de  1 litro de polpa para 8 litros de 

água.   

12 
KG 

SUCO DE 

FRUTA  

Suco, apresentação polpa congelada, sabor goiaba , tipo 

natural. 
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Rendimento mínimo de  1 litro  de polpa para 8 litros  de 

água.   

13 

KG 
SUCO DE 

FRUTA  

Suco, apresentação polpa congelada, sabor limão , tipo 

natural. 

Rendimento mínimo de  1 litro  de polpa para 10  litros de 

água.   

14 

KG 
SUCO DE 

FRUTA  

Suco, apresentação polpa congelada, sabor manga, tipo 

natural. 

Rendimento mínimo de  1 litro de polpa para 8 litros de 

água.   

15 

KG 
SUCO DE 

FRUTA  

Suco, apresentação polpa congelada, sabor maracujá, tipo 

natural. 

Rendimento mínimo de  1 litro de polpa para 8 litros de 

água.   

16 

KG 
SUCO DE 

FRUTA  

Suco, apresentação polpa congelada, sabor morango, tipo 

natural. 

Rendimento mínimo de  1 litro  de polpa para 6 litros de 

água.   

 

7 FORNECIMENTO E ENTREGA DOS PRODUTOS 

7.1 O fornecimento do(s) item(ns) dar-se-á de forma parcelada, mediante solicitação formal 

da UFMG, de acordo com a necessidade e conveniência. Caberá ainda a UFMG determinar o 

quantitativo e a data de cada fornecimento. 

 

8 PAGAMENTO 

8.1 O pagamento será realizado, mensalmente, até 07 (sete) dias úteis após a comprovação da 

entrega dos produtos e da respectiva Nota Fiscal. 

 

9 PENALIDADES 

As penalidades estão previstas na Cláusula décima primeira do Contrato, Anexo II deste 

Edital. 

 

10 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 A presente Chamada Pública será divulgada nos seguintes locais: Colégio Técnico da 

UFMG, nos sites www.coltec.ufmg.br e www.comprasagriculturafamiliar.gov.br.   

10.1 Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação sanitária (federal, 

estadual ou municipal) específica para os alimentos de origem animal e vegetal. 

http://www.coltec.ufmg.br/
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10.2 Para a alimentação escolar, o valor individual máximo de venda por agricultor familiar 

e/ou por empreendedor familiar rural é de R$20.000,00 (vinte mil reais) por 

DAP/Ano/Entidade Executora, e as seguintes regras deverão ser obedecidas: 

I. Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos 

individuais firmados deverão respeitar o valor máximo de R$20.000,00 (vinte mil 

reais), por DAP/Ano/E.Ex. 

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: 

a) Valor máximo a ser contratado = nº de agricultores familiares inscritos na DAP 

jurídica x R$ 20.000,00. 

10.3 As aquisições serão formalizadas por meio 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 desta Chamada 

Pública e da proposta a que se vinculam, bem como com o Capítulo III - Dos Contratos, da 

Lei 8.666/1993. 

 

 

 

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2018. 

 

 

Márcio Fantini Miranda   

Diretor do Colégio Técnico/UFMG   
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ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA 

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018 

O Setor de Compras do Colégio Técnico da UFMG apresenta o presente Termo de Referência 

construído de acordo com as orientações previstas no parágrafo 2º do artigo 9º do Decreto 

5.450 de 31 de maio de 2005. 

 

1. DO OBJETO 

1.1 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 abaixo: 

Nº Produto Unidade Quantidade 

*Preço de Aquisição 

(R$) 

Unitário Valor Total 

1 
ABACAXI 

PEROLA                                                           
KG 500 3,74 1870,00 

2 
BANANA 

NANICA 
KG 3.000 3,10 9.290,00 

3 BANANA PRATA KG 400 3,74 1496,00 

4 CAFÉ  KG 100 17,62 1761,50 

5 LARANJA KG 3.000 2,13 6380,00 

6 MAMÃO KG 1.500 2,59 3890,00 

7 MANDIOCA  KG 600 4,00 2397,00 

8 MELANCIA KG 1.500 1,35 2025,00 

9 
TANGERINA 

PONKAN 
KG 1.500 2,80 4192,50 

10 
SUCO DE FRUTA 

ABACAXI 
KG 100 14,82 1482,00 

11 
SUCO DE FRUTA 

ACEROLA  
KG 70 16,07 1124,90 

12 
SUCO DE FRUTA 

GOIABA 
KG 70 17,05 1193,68 
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13 
SUCO DE FRUTA 

LIMÃO 
KG 70 15,00 1049,85 

14 
SUCO DE FRUTA 

MANGA 
KG 70 14,30 1000,77 

15 
SUCO DE FRUTA 

MARACUJÁ 
KG 100 25,98 2597,50 

16 
SUCO DE FRUTA 

MORANGO 
KG 70 19,63 1374,10 

    Total  43.124,59 

 

II. *Preço de aquisição é o preço a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar. 

(Resolução FNDE 26/2013, Art.29, §3º). 

 

1.2. DO CONTROLE DE QUALIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

1.2.1 Os produtos adquiridos para a clientela do PNAE deverão ser previamente submetidos 

ao controle de qualidade, nos termos da Resolução CD/FNDE nº 26/2013, observando-se a 

legislação aplicável aos gêneros alimentícios, estabelecida pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento: 

I. Os produtos hortifrutigranjeiros deverão ser de primeira qualidade, com característica 

organoléptica inerente a cada produto, com grau de maturação adequado, intactos, sem 

podridão, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem brotar, tamanho e 

coloração uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, 

inteiras, desprovidas de odor ou sabor estranho, sem material terroso ou sujidades, 

livres de substâncias tóxicas ou nocivas, sem danos físicos e mecânicos, oriundos do 

manuseio e transporte para uso culinário.  

II. Café torrado e moído, com aspecto homogêneo, embalado à vácuo, sabor 

predominante de café arábica, admitindo-se mistura de café conilon em até 20% e 

isento de grãos pretos, verdes ou fermentados; aroma e sabor característicos de regular 

a intenso; tipo tradicional, acondicionado em embalagem de 500 g, à vácuo ou papel 

alumínio constatando data de fabricação e validade nos pacotes individuais, e com 

todas as informações pertinentes ao produto previstas na legislação vigente 

III. As polpas de fruta (sabores diversos) deverão apresentar composto líquido extraído 

pelo esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas; sem adição de água ou 

outros líquidos; e polpas de outras frutas; na forma congelada; líquido obtido da fruta 

madura e sã; processo tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua 

apresentação e conservação até o consumo; isento de fragmentos das partes não 

comestíveis e sem açúcar; com aspecto em pasta mole, cor, cheiro e sabor próprio; 

acondicionado em embalagem plástica de 1 kg cada unidade; e suas condições deverão 
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estar de acordo com a Resolução - CNNPA nº 12, de 24/07/78 e RDC 272, de 

22/09/05 e suas alterações posteriores. Devem atender às normas de rotulagem geral, 

nutricionais e específicas no respectivo Regulamento Técnico; e devem apresentar: 

identificação e contato do fornecedor, nome do produto, peso, prazo de validade, 

informações nutricionais e selo de inspeção sanitária.  

1.3 Quando o número de registro do produtor não constar na embalagem, o credenciado 

deverá anexar documento comprobatório do registro junto à amostra. Não será aceito número 

de protocolo.  

 

1.4 Caso o número de registro do produto no MAPA não conste no rótulo, esse deverá ser 

apresentado por meio do formulário “Comprovante de Avaliação de Rótulo” emitido pelo 

MAPA, antes do primeiro fornecimento, em concordância com o artigo 794 do Decreto nº 

30.691/52. 

 

2- JUSTIFICATICA  

2.1. Justifica-se a necessidade de aquisição de gêneros alimentícios, para fornecimento de 

merenda escolar e refeições aos alunos matriculados do Ensino Médio e Técnico Integral, 

conforme normas do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, do Ministério da 

Educação. 

 

3. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR 

3.1 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  04/2015. 

3.2 ENVELOPE Nº 001 - HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL (não 

organizado em grupo). 

3.2.1 O Fornecedor Individual deverá apresentar no envelope nº 01 os documentos abaixo 

relacionados, sob pena de inabilitação: 

VI. a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

VII. o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 

dias; 

VIII. o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou 

Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor 

participante; 

IX. a prova de atendimento aos requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e 

X. a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de 

produção própria, relacionada no projeto de venda. 
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3.3 ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL 

3.3.1 O Grupo Informal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo 

relacionados, sob pena de inabilitação: 

VI. a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

VII. o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 

60 dias; 

VIII. 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; 

IX. a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e 

X. a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 

agricultores familiares relacionados no projeto de venda. 

3.4 ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL 

3.4.1 O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo 

relacionados, sob pena de inabilitação: 

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

X. o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 

dias; 

XI. a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 

XII. as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão 

competente; 

XIII. o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para 

Alimentação Escolar; 

XIV. a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 

associados/cooperados; 

XV. a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do 

atendimento do limite individual de venda de seus cooperados/associados. 

XVI. a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso. 

 

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 deste Edital.  

4.2 A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão pública e 

registrada em ata após o término do prazo de apresentação dos projetos. O resultado da 
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seleção será publicado 3 (três) dias após o prazo da publicação da relação dos proponentes e 

no prazo de 3 (três) dias o(s) selecionado(s) será(ão) convocado( s) para assinatura do(s) 

contrato(s). 

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 nº 04/2015. 

4.4 Nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar devem constar: 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 Constatada a ausência ou a desconformidade de qualquer desses documentos na abertura 

dos envelopes, poderá ser concedido o prazo de até 5 (cinco) dias corridos para sua 

regularização, conforme análise da Comissão Julgadora. 

 

5 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS 

5.1 No processo de seleção, os projetos de venda habilitados serão divididos em grupos, 

conforme seguem:  

V. grupo de projetos de fornecedores locais; 

VI. grupo de projetos do território rural; 

VII. grupo de projetos do estado e  

VIII. grupo de propostas do País. 

5.2 Dentre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção: 

IV. o grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre os demais grupos. 

V. o grupo de projetos de fornecedores do território rural terá prioridade sobre o do 

estado e do País. 

VI. o grupo de projetos do estado terá prioridade sobre o do País. 

5.3. Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção: 

IV. os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as 

comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre estes; 

V. os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou 

agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003; 

VI. 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); 

5.4 Caso a EEx. não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo de 

projetos de fornecedores locais, estas deverão ser complementadas com os projetos dos 

demais grupos, de acordo com os critérios de seleção e priorização citados nos subitens 5.1 e 

5.2. 

javascript:LinkTexto('LEI','00010831','000','2003','NI','','','')
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5.5 No caso de empate entre grupos formais, as organizações com maior porcentagem de 

agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro de sócios terão 

prioridade, conforme DAP Jurídica. 

5.6 Em caso de persistir o empate será realizado sorteio, ou, havendo consenso entre as partes, 

poderá optar-se pela divisão do fornecimento dos produtos a serem adquiridos entre as 

organizações finalistas. 

 

6- DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS 

6.1 O(s) fornecedor (es) classificado(s) em primeiro lugar deverá(ao) entregar as amostras 

indicadas no quadro abaixo no Colégio Técnico da UFMG, com sede à Av. Antônio 

Carlos, 6.627 , Pampulha, para avaliação e seleção dos produtos a serem adquiridos, 

os quais deverão ser submetidos a testes necessários, imediatamente após a fase de 

habilitação. 

04 KG CAFÉ  

Café torrado e moído, com aspecto homogêneo,  sabor 

predominante de café arábica, admitindo-se mistura de café 

conilon em até 20% e isento de grãos pretos, verdes ou 

fermentados; aroma e sabor característicos de regular a intenso; 

tipo tradicional, acondicionado em embalagem de 500 g, à  

vácuo ou papel alumínio constatando data de fabricação e 

validade nos pacotes individuais, e com todas as informações 

pertinentes ao produto previstas na legislação vigente. 

10 

KG 
SUCO DE 

FRUTA  

Suco, apresentação polpa congelada, sabor abacaxi , tipo 

natural. 

Rendimento mínimo de  1 litro  de polpa para 6  litros de água.   

11 

KG 
SUCO DE 

FRUTA  

Suco, apresentação polpa congelada, sabor acerola , tipo 

natural. 

Rendimento mínimo de  1 litro de polpa para 8 litros de água.   

12 

KG 
SUCO DE 

FRUTA  

Suco, apresentação polpa congelada, sabor goiaba , tipo 

natural. 

Rendimento mínimo de  1 litro  de polpa para 8 litros  de água.   

13 

KG 
SUCO DE 

FRUTA  

Suco, apresentação polpa congelada, sabor limão , tipo natural. 

Rendimento mínimo de  1 litro  de polpa para 10  litros de 

água.   

14 
KG 

SUCO DE 

FRUTA  

Suco, apresentação polpa congelada, sabor manga, tipo natural. 

Rendimento mínimo de  1 litro de polpa para 8 litros de água.   



Universidade Federal de Minas Gerais  

Colégio Técnico 

Av. Antônio Carlos, 6627 – Pampulha – Belo Horizonte 
CEP.: 31270-901 – Telefax:(31) 3409 7516 

scompras@coltec.ufmg.br 

www.coltec.ufmg.br 

15 

KG 
SUCO DE 

FRUTA  

Suco, apresentação polpa congelada, sabor maracujá, tipo 

natural. 

Rendimento mínimo de  1 litro de polpa para 8 litros de água.   

16 

KG 
SUCO DE 

FRUTA  

Suco, apresentação polpa congelada, sabor morango, tipo 

natural. 

Rendimento mínimo de  1 litro  de polpa para 6 litros de água.   

 

7- FORNECIMENTO E ENTREGA DOS PRODUTOS 

7.1 O fornecimento do(s) item(ns) dar-se-á de forma parcelada, mediante solicitação 

formal da UFMG, de acordo com a necessidade e conveniência. Caberá ainda a 

UFMG determinar o quantitativo e a data de cada fornecimento.  

 

8 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1 A contratante compromete-se a:  

8.1.1 - efetuar o pagamento à Licitante signatária do contrato, de acordo com o estabelecido 

neste Termo de Referência; 

8.1.2 - promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, sob o aspecto 

quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;  

8.1.3 - comunicar à contratada, qualquer anormalidade no objeto do Contrato, podendo 

recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições 

estabelecidas no Termo de Referência;  

8.1.4 - notificar previamente à contratada, quando da aplicação de penalidades.  

9 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

9.1 – A CONTRATADA, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:  

9.1.1 - manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do 

Processo Licitatório;  

9.1.2 - atender as demais condições descritas no Termo de Referência;  

9.1.3 - responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto do Contrato, respondendo civil e 

criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus 

empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou 

indiretamente, causar ou provocar à contratante e a terceiros. 

10 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

10.1 Comete infração administrativa o adjudicatário que:  



Universidade Federal de Minas Gerais  

Colégio Técnico 

Av. Antônio Carlos, 6627 – Pampulha – Belo Horizonte 
CEP.: 31270-901 – Telefax:(31) 3409 7516 

scompras@coltec.ufmg.br 

www.coltec.ufmg.br 

I. não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato, quando 

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

II. apresentar documentação falsa; 

III. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

IV. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

V. não mantiver a proposta; 

VI. cometer fraude fiscal; 

VII. comportar-se de modo inidôneo. 

10.2 O adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior 

ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

I. Multa de Multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do adjucatário; 

II – Suspensão de contratar e licitar e de contratar com a Administração pelo prazo de até dois 

anos; 

III – A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de suspensão. 

IV – A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 

9.784, de 1999. 

V - 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. 

VI – As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas no SICAF.  

10.3. A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos 

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

cobrada judicialmente.  

 

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2018. 

Rachel Diniz Oliveira 

Aprovo o Presente Termo de Referência e autorizo a abertura do processo licitatório, 

modalidade chamada pública, para o objeto deste Termo de Referência. 

Márcio Fantini Miranda 

Diretor do COLTEC/UFMG 
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ANEXO II 

CONTRATO N.º xx /2018 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, por intermédio do Colégio Técnico 

da Escola de Educação Básica e Profissional, inscrito no CNPJ sob nº 17.217.985/0010-03, 

neste ato representado por seu Diretor Márcio Fantini Miranda, doravante denominado 

CONTRATANTE, e por outro lado (nome do grupo formal ou informal ou fornecedor 

individual), 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 nº 8.666/93, e tendo em vista o que consta na 

Chamada Pública nº 01/2018, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que 

seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Parágrafo Primeiro: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos do 

Ensino Médio e Técnico, verba FNDE/PNAE, de 2018, descritos no quadro previsto na 

Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública n.º 01/2018, o qual fica fazendo 

parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Parágrafo Primeiro: O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios 

da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito na Cláusula Quarta deste 

Contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Parágrafo Primeiro: O limite individual de venda de gêneros alimentícios do 

CONTRATADO, será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à 

sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

Parágrafo Primeiro: 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$ _____________ (_______________________). 

I. 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. 
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II. 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. 

  

Produto Unidade Quantidade 
Periodicidade 

de Entrega 
Preço de Aquisição 

        

Preço Unitário 

(divulgado na 

chamada 

pública) 

Preço Total 

      

            

      

            

Valor Total do Contrato   

  

CLÁUSULA QUINTA 

Parágrafo Primeiro: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das 

seguintes dotações orçamentárias: verba de material de distribuição gratuita 339032, 

Programa de Trabalho Resumido: 111776, fonte: 0100915173, Planos internos: 

CFF53M9601N, PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

Parágrafo Primeiro: 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 mensal no valor correspondente às entregas realizadas. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: 

Parágrafo Primeiro: 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 
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Parágrafo Primeiro: 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 

Parágrafo Primeiro: 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. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA 

Parágrafo Primeiro: O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público 

sobre os interesses particulares poderá: 

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

público, respeitando os direitos do CONTRATADO; 

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

CONTRATADO; 

III. fiscalizar a execução do contrato; 

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

Parágrafo Segundo: 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: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Parágrafo Primeiro: Comete infração administrativa o adjudicatário que:  

I - não assinar o termo de contrato quando convocado dentro do prazo de validade da 

proposta; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

IV - ensejar o retardamento da execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - cometer fraude fiscal; 

VII - comportar-se de modo inidôneo. 
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Parágrafo Segundo: O adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 

subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

seguintes sanções: 

I - Multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 

conduta do licitante; 

II - Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo 

prazo de até cinco anos; 

III - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de suspensão. 

IV - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 

9.784, de 1999. 

V - 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, 

VI - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

VII - As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 

Referência. 

Parágrafo Terceiro: A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser 

descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o 

caso, cobrada judicialmente. 

Parágrafo Quarto: A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Entidade Executora. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

Parágrafo Primeiro: O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.º 01/2018, 

pela Resoluções CD/FNDE nº 26/2013 e 04/2015, pela Lei nº 8.666/1993 e pela Lei nº 

11.947/2009, em todos os seus termos. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

Parágrafo Primeiro: Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante Termo 

Aditivo, celebrado entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

Parágrafo Primeiro: As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e 

expressas, por meio de carta e/ou correio eletrônico, que somente terá validade se enviada 

mediante registro de recebimento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

Parágrafo Primeiro: Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua 

efetivação, por carta, consoante Cláusula Décima Quarta, poderá ser rescindido, de pleno 
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direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos 

seguintes casos: 

I. por acordo entre as partes; 

II. pela inobservância de qualquer de suas condições; 

III. por quaisquer dos motivos previstos em lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 

Parágrafo Primeiro: 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 SÉTIMA 

Parágrafo Primeiro: Nos termos do Inciso I, do artigo 109, da Constituição Federal, o foro 

competente para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato é o da justiça Federal, 

Seção Judiciária de Minas Gerais.  

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 vias de 

igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

 

Belo Horizonte, ____de________ de 2018. 

 

Márcio Fantini Miranda 

Diretor do COLTEC/UFMG  

 

_____________________________________________ 

CONTRATADO(S) (Individual ou Grupo Informal) 

 

______________________________________________ 

CONTRATADA (Grupo Formal) 

 

______________________________________________ 

Testemunhas:  

 

1. ________________________________________ 

2. ________________________________________ 
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ANEXO III 

MODELO DE PROJETO DE VENDA 

MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS FORMAIS 

 PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 

01/2018 

I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

GRUPO FORMAL 

1. Nome do Proponente 2. CNPJ 

3. Endereço 4. Município/UF 

5. E-mail 6. DDD/Fone 7. CEP 

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

12. Nº de Associados 
13. Nº de Associados de acordo com a Lei 

nº 11.326/2006 

14. Nº de Associados com 

DAP Física 

15. Nome do representante 

legal 
16. CPF 17. DDD/Fone 

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 PRODUTOS 

1. Produto 2. Unidade 
3. 

Quantidade 
4. Preço de Aquisição* 

5. 

Cronograma 

de Entrega 

dos produtos       4.1. Unitário 4.2. Total 
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OBS: * Preço publicado no Edital n 01/2018 

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: 

      

      

 

 MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS INFORMAIS 

 PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 

01/2018 

I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

GRUPO INFORMAL 

1. Nome do Proponente 2. CPF 

3. Endereço 4. Município/UF 5. CEP 

6. E-mail (quando houver) 7. Fone 

8. Organizado por Entidade Articuladora 

( ) Sim ( ) Não 

9.Nome da Entidade 

Articuladora (quando 

houver) 

10. E-mail/Fone 

II - FORNECEDORES PARTICIPANTES 

1. Nome 

do 

Agricultor 

(a) 

Familiar 

  2. CPF   3. DAP 4. Banco 
5. Nº 

Agência 

6. Nº Conta 

Corrente 
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III- IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 

1. Nome da Entidade 2. CNPJ 
3. 

Município 

4. Endereço 
5. 

DDD/Fone 

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

III - RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS 

1. Identificação do 

Agricultor (a) 

Familiar 

2. Produto 3. Unidade 
4. 

Quantidade 

5. Preço de 

Aquisição* 

/Unidade 

6.Valor 

Total 

            
Total 

agricultor 

            
Total 

agricultor 

            
Total 

agricultor 

            
Total 

agricultor 

            
Total 

agricultor 

            
Total 

agricultor 

  
Total do 

projeto 
  

OBS: * Preço publicado no Edital nº 01/2018 (o mesmo que consta na chamada pública). 

IV - TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO 
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1. Produto 
2. 

Unidade 

3. 

Quantidade 

4. 

Preço/Unidade 

5. Valor Total por 

Produto 

6. Cronograma de 

Entrega dos Produtos 

            

            

            

        Total do projeto:   

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 Informal 
Fone/E-mail: 

CPF: 

Local e Data: Agricultores (as) Fornecedores (as) do Grupo Informal Assinatura 

      

      

 

MODELO PROPOSTO PARA OS FORNECEDORES INDIVIDUAIS 

 PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 

01/2018 

I- IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR 

FORNECEDOR (A) INDIVIDUAL 

1. Nome do Proponente 2. CPF 

3. Endereço 4. Município/UF 5.CEP 

6. Nº da DAP Física 7. DDD/Fone 8.E-mail (quando houver) 

9. Banco 10.Nº da Agência 11.Nº da Conta Corrente 

II- Relação dos Produtos 

Produto Unidade Quantidade Preço de Aquisição* Cronograma 
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  de Entrega 

dos produtos 

Unitário Total 

            

OBS: * Preço publicado 

no Edital nº 01/2018 (o 

mesmo que consta na 

chamada pública). 

  

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

Nome CNPJ Município 

Endereço Fone 

Nome do Representante Legal CPF 

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

conferem com as condições de fornecimento. 

Local e 

Data: 

Assinatura do Fornecedor 

Individual 
CPF: 

  

 

 

 

 


