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EXTRATO DE EDITAL  

 

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  

SETOR DE LICITAÇÕES  

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO  

DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 01/2022 

O MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA/SC, através de seu Prefeito Sr. IVANIR 

JOSÉ POSSEBON, TORNA PÚBLICO que até 02/03/2022 as 08:00 horas, a 

Comissão de Licitação estará recebendo propostas e habilitação para fornecimento 

de gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados à alimentação escolar 

para o exercício de 2022 no Município de Nova Itaberaba - SC, conforme Lei 

11.947/09 e Resolução FNDE nº. 04 de 02/04/2015.  Os itens de hortifrutigranjeiros 

serão adquiridos no ano letivo de ano 2022 Previsão de produtos e quantidades a 

serem adquiridos nesse período conforme listados no (Anexo I) deste edital.,  
CONFORME LEI 11.947/09 E RESOLUÇÃO FNDE Nº. 04 DE 02/04/2015. Demais 

informações sobre este Edital poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitações, 

localizado no Centro Administrativo Municipal, sito à Rua José Marocco – 2226 – 

Centro, Nova Itaberaba/SC, de segunda a sexta-feira das 07:30 as 11:30 horas e das 

13:00 as 17:00 horas e pelo e-mail: licitação@novaitaberaba.sc.gov.br. 

Ivanir José Possebon - Prefeito Municipal  

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2022 PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR  

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº --/2021 

O MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA torna público que por meio da sua Comissão Permanente 

de Licitação, que no dia, hora e local abaixo indicado, realizará licitação na modalidade de 

DISPENSA DE LICITAÇÃO para aquisição de produtos da agricultura familiar destinados à 

alimentação escolar para o exercício de 2022 no Município de Nova Itaberaba – SC, conforme Lei 

11.947/09 e Resolução FNDE nº. 04 de 02/04/2015.  

 

DO OBJETO  

 

1. Chamamento para recebimento de propostas e habilitação para fornecimento de gêneros 

alimentícios da agricultura familiar, destinados à alimentação escolar para o exercício de 2022 no 

Município de Nova Itaberaba - SC, conforme Lei 11.947/09 e Resolução FNDE nº. 04 de 02/04/2015.  

1.1. Os itens de hortifrutigranjeiros serão adquiridos ano letivo de ano 2022. 

2. Previsão de produtos e quantidades a serem adquiridos nesse período conforme listados no (Anexo 

I) deste edital.  

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  
1. Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% 

(trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da 

agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os 

assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas.  

2. A aquisição de que trata este edital poderá ser realizada dispensando-se o procedimento licitatório, 

desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado local, observando-se os princípios 

inscritos no art. 37 da Constituição Federal, e os alimentos atendam às exigências do controle de 

qualidade estabelecidas pelas normas que regulamentam a matéria.  

http://www.novaitaberaba.sc.gov.br/
mailto:licitação@novaitaberaba.sc.gov.br
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DA PARTICIPAÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS  
1. Poderão participar deste Processo de Dispensa de Licitação - DL as interessadas que atenderem a 

todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.  

Para seleção, os projetos de venda habilitados 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.  

§ 1º - Entre 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.  

 

§ 2º - 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);  

§3º Caso a EEx. não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo de projetos de 

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

com os critérios de seleção e priorização estabelecidos no caput e nos §1º e §2º.  

§4º Para efeitos do disposto neste artigo, serão considerados Grupos Formais e Grupos Informais de 

assentamentos da reforma agrária, comunidades quilombolas e/ou indígenas aqueles em que a 

composição seja de, no mínimo, 50% 1 (cinquenta por cento mais um) dos associados/cooperados das 

organizações produtivas, no caso do grupo formal, e 50% 1 (cinquenta por cento mais um) dos 

fornecedores agricultores familiares, no caso de grupo informal, conforme identificação na(s) DAP(s).  

§5º No caso de empate entre Grupos Formais de assentamentos da reforma agrária, comunidades 

quilombolas e/ou indígenas, em referência ao disposto no §2º inciso I deste artigo, terão prioridade 

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

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

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

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

§6º No caso de empate entre Grupos Formais, em referência ao disposto no §2º inciso III deste artigo, 

terão prioridade organizações produtivas com maior porcentagem de agricultores familiares e/ou 

empreendedores familiares rurais no seu quadro de associados/ cooperados, conforme DAP Jurídica.  

§7º Em caso de persistência de empate, será realizado sorteio ou, em havendo consenso entre as partes, 

poderá optar-se pela divisão no fornecimento dos produtos a serem adquiridos entre as organizações 

finalistas.  

 

DOS PREÇOS  
1. Os preços propostos não poderão ultrapassar os preços máximos estabelecidos para cada item 

listados no (Anexo I) deste edital.  

DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA  

DATA: até o dia 02/03/2022  às 08:00  horas.  

HORA DA ABERTURA: 02/03/2022 as  08:30 horas.  

 

LOCAL: Secretaria Municipal de Administração, Departamento de Compras e Licitações, situada à 

Rua José Marocco, 2226 - Centro, Município Nova Itaberaba - SC.  

1. Até o dia e hora, e no local indicado neste Edital, a Comissão Permanente de Licitação procederá ao 

recebimento dos documentos de habilitação e a(s) respectiva(s) proposta(s), em envelopes distintos, 

para o(s) item(ns) objeto deste Edital.  

1.2. O proponente poderá apresentar proposta para um ou mais itens, de acordo com a sua 

conveniência.  



 3 

2. O envelope de “DOCUMENTAÇÃO” deverá ser apresentado lacrado e rubricado no fecho, 

contendo em seu exterior as seguintes informações:  

ENVELOPE 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITABERABA - SC 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº ---/2022 

NOME/RAZÃO SOCIAL E Nº. DO CPF/CNPJ DO PROPONENTE  

 

3. A(s) “PROPOSTA(s)” deverá(ão) ser(em) acondicionada(s) e apresentada(s) em envelope, 

devidamente lacrado e rubricado no fecho, contendo em seu exterior as seguintes informações:  

ENVELOPE 2 – PROPOSTA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITABERABA - SC  

DISPENSA DE LICITAÇÃO N --/2022 

NOME/RAZÃO SOCIAL E Nº. DO CPF/CNPJ DO PROPONENTE  

 

4. Serão abertos, sequencialmente, os envelopes de documentação e proposta.  

4.1. O envelope nº. 1 (Documentos para Habilitação) deverá conter os seguintes documentos originais 

ou cópias previamente autenticadas:  

 

4.1.1. GRUPOS FORMAIS  

 

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, 

assinado pelo seu representante legal;  

VI - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 

associados/cooperados; e  

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.  
 

 

4.1.2. GRUPOS INFORMAIS  

 

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 de 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.  

§2º Dos Grupos Informais de agricultores familiares, detentores de DAP Física, organizados em 

grupo:  

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.  

4.2. Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos, fica facultado à EEx. a abertura 

de prazo para a regularização da documentação.  

 

5. DA ANÁLISE, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  



 4 

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.  

5.2. Entre 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);  

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

fornecedores locais, estas deverão ser complementadas com os projetos dos demais grupos, em acordo 

com os critérios de seleção e priorização citados nos itens 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.  

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

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

5.6. O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para a 

alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais), por 

DAP/Ano/Entidade Executora, e obedecerá as seguintes regras:  

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:  

Valor máximo a ser contratado = nº de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica x R$ 

20.000,00.  

 

6.DO RECEBIMENTO E CONTROLE DO PRODUTO  

 

6.1. No ato da entrega dos itens, o Termo de Recebimento e Entrega dos produtos da agricultura 

familiar deverão ser assinados por representante da Entidade Executora e do grupo fornecedor, além 

da anuência da Entidade Articuladora, no caso dos grupos informais.  

6.2. A documentação fiscal será entregue no setor de pagamento do município:  

a) nota do produtor rural; ou,  

b) nota avulsa de Produtor Rural (adquirida junto as Prefeituras); ou,  

c) nota fiscal (grupo formal – cooperativa e associações com CNPJ).  

DO CONTRATO  
1. Será firmado contrato, que constitui parte integrante do presente Edital, cujas cláusulas e condições 

são reguladas pela Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações subsequentes.  

2. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela proponente vencedora, que 

tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas neste 

Edital e seus anexos, independentemente de transcrição;  

3. O município de NOVA ITABERABA - SC, convocará a proponente vencedora para assinar o 

"Contrato", no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento de convocação, que se dará 
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dentro do prazo de validade da proposta, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no artigo 81, da Lei Nº. 8.666/93 e alterações subsequentes;  

 

DA VIGÊNCIA CONTRATUAL  

 

1. O contrato a ser assinado com o licitante vencedor vigorará a partir de sua assinatura até .../.../..., na 

forma da lei vigente.  

DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  
1. A Comissão Permanente de Licitação encaminhará o Processo desta Dispensa de Licitação, 

juntamente com os relatórios/atas e demais peças deste certame licitatório, ao Senhor Prefeito 

Municipal, para a homologação do resultado e posterior adjudicação ao proponente vencedor.  

2. Após esses procedimentos, o resultado deste certame licitatório será publicado no Diário Oficial dos 

Municípios na internet para conhecimento público.  

DAS PENALIDADES  
1. De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal Nº 8.666/93 e alterações 

subsequentes, a proponente adjudicada que descumprir as condições deste Edital de Licitação, poderá 

a ADMINISTRAÇÃO, garantida a previa defesa, aplicar as seguintes penalidades:  

1.1. Multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total da proposta, para o caso de ocorrer recusa 

injustificada ou desinteresse para assinatura do contrato.  

1.2. Multa na ordem de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no fornecimento dos 

produtos, sobre o valor da requisição/parcela atrasada, até o limite de 5% (cinco por cento), 

independente da possibilidade de rescisão contratual, com as consequências previstas em lei, 

reconhecido os direitos da ADMINISTRAÇÃO estabelecidos no art. 77 da Lei Nº 8.666/93 e 

alterações subsequentes;  

1.3. Em caso de tolerância, após os primeiros 10 (dez) dias de atraso, e não sendo rescindido o 

contrato, se repetir o atraso a ADMINISTRAÇÃO aplicará a multa em dobro;  

2. Pela inexecução parcial ou total do contrato, a ADMINISTRAÇÃO poderá, garantindo-se o direito 

do contraditório e da ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar as seguintes sanções, com 

base em processo administrativo:  

2.1. Advertência verbal ou escrita, quando houver qualquer paralisação não autorizada ou quando 

houver descumprimento de qualquer cláusula do Contrato e/ou nas faltas leves não acarretem prejuízos 

de monta à execução do contrato, não eximindo o advertido das demais sanções ou multas.  

2.2. Multa na ordem de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato pela inexecução parcial e na 

ordem 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato pela inexecução total.  

2.3. Suspensão por até 02 (dois) anos de participação em licitações do Município de NOVA 

ITABERABA-SC, no caso de inexecução parcial ou total do contrato, sendo aplicada segundo a 

gravidade e se a inexecução decorrer de violação culposa da contratada.  

2.4. Declaração de inidoneidade para participar de licitação e contratar com as Administrações 

Públicas Federal, Estaduais e Municipais, quando a inexecução do contrato decorrer de violação 

dolosa da contratada, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a sua reabilitação na forma da legislação em vigor.  

3. Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei.  

4. As penalidades acima poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, nos termos do art. 87 da 

Lei Nº 8.666/93 e alterações subsequentes.  

5. A aplicação das penalidades estabelecidas no Contrato é de competência exclusiva do Senhor 

Prefeito Municipal.  

6. Não serão aplicadas as multas decorrentes de "casos fortuitos" ou "força maior", devidamente 

comprovados.  

7. Sem prejuízo da aplicação ao inadimplemento das sanções que lhe couberem, a administração, 

recorrerá às garantias constituídas, se houverem, a fim de ressarcir-se dos prejuízos que lhe tenha 

acarretado a proponente a ser contratada, podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato e 

promover a cobrança judicial, por perdas e dano.  

8. Nenhum pagamento será feito a proponente a ser contratada, que tenha sido multada, antes de paga 

ou relevada a multa.  

DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  
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1. Até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 

solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital.  

2. Caberá ao Presidente da Comissão de Licitações decidir sobre a petição.  

3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do Edital.   

 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
1. A despesa do objeto deste contrato correrá pela seguinte dotação orçamentária:  

Projeto Atividade n. 14  

  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
1. A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de NOVA ITABERABA poderá tolerar o não 

cumprimento de alguma exigência de caráter eminentemente burocrático, descrito no presente Edital, 

desde que tal tolerância venha em defesa do interesse público e não se constitua num desvio 

substancial da proposta ou relevar omissões puramente formais, desde que não será infringido o 

principio da vinculação ao instrumento convocatório.  

2. Nenhuma indenização será devida as proponentes em razão da elaboração e/ou apresentação de 

documentação relativa ao presente Edital de Licitação.  

3. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste Edital 

de Licitação, sujeitando-se a proponente as sanções previstas nos artigos 87 e 88, da Lei Nº 8.666/93 e 

alterações subsequentes.  

4. A apresentação da proposta de preços, será considerada como evidência de que a proponente 

examinou criteriosamente todos os documentos do presente Edital de Licitação, e obteve informações 

sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la, e considerou que os elementos desta licitação lhe 

permitiram a elaboração de uma proposta totalmente satisfatória.  

5. Atendida a conveniência da administração, ficam as proponentes vencedoras obrigadas a aceitar, 

nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou supressões de que 

trata o parágrafo 1º, do artigo 65, da Lei Federal Nº 8.666/93 e alterações subsequentes.  

6. Ultrapassada a fase da habilitação, poderá a proponente ser desqualificada, por motivo relacionado 

com capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica 

e/ou idoneidade, em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.  

7. A administração poderá declarar a licitação deserta, quando nenhuma das propostas de preços 

satisfazer o objeto e/ou projeto e/ou as especificações e evidenciar que tenha havido falta de 

competição e/ou conluio.  

8. Onde este Edital de Licitação for omisso, prevalecerão os termos da Lei Nº 8.666/93 e alterações 

subsequentes, reservando-se ainda a administração, o direito de revogar no todo ou em parte o presente 

Edital, sem que dessa sua decisão possa resultar, em qualquer caso, reclamação ou indenização por 

parte das proponentes.  

9. Todos os produtos deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida pela 

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

Pecuária e Abastecimento.  

10. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:  

Anexo 01 – Listagem de itens;  

Anexo 02 - Declaração de cumprimento ART. 7º XIII DA CF;  

Anexo 03, 04 e 05 – Modelo de Proposta de Preços;  

Anexo 06 – Minuta do Contrato. 

11. o edital poderá ser obtido no site (site da prefeitura) e quaisquer elementos, informações ou 

esclarecimentos relativos a esta licitação, poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira, no 

Departamento de Compras do Município de NOVA ITABERABA sito a Rua José Marocco, 2226, ou 

pelo telefone: (0**49) 3327-0065.  

NOVA ITABERABA – SC, em 01 de fevereiro de 2022. 

 

 

Ivanir José Possebon 

Prefeito Muncipal 
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ANEXO II  

RELAÇÃO DE ITENS E PREÇOS MÁXIMOS 
ORDEM QTDE UND DESCRIÇÃO PREÇOS 

MÁXIMOS 

1.  200 KG Abóbora madura, tipo cabotiá,  2,99 

2.  150 KG Abobrinha verde de boa qualidade, fresca e firme, apresentando tamanho uniforme.  3,15 

3.  90 UND Acelga, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme, 
intacta, de primeira qualidade, sem manchas.  

4,50 

4.  100 KG Açúcar mascavo 100% natural, extraído de pura cana de açúcar, livre de 

fermentação, isento de matérias terrosas, parasitas e detritos animais e vegetais. 

Embalagem de 1 kg. 

13,74 

5.  2000 UND Alface verde/roxa, espécie americana/crespa/lisa, nova, fresca, firme, intacta, de 

primeira qualidade, folhas sãs, sem rupturas, sem manchas.  

4,00 

6.  250 KG Batata doce de 1º qualidade, desenvolvidas com o tamanho médio, aroma, sabor e 

cor próprios da espécie, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem manchas, livres de 
sujidades e corpos estranhos aderidos à superfície externa.  

3,75 

7.  150 KG Beterraba inteira, limpa, de tamanho médio, de primeira qualidade, sem folhas e 

ferimentos ou defeitos, tenras, sem manchas e coloração uniforme, livres de sujidades 
e corpos estranhos aderidos à superfície externa.  

3,52 

8.  200 KG Bolacha de açúcar mascavo, fresca, com consistência macia, não dura, quebradiça e 

embatumada. Com aproximadamente entre 15 a 20 g. Embalagem atóxica, de 1 kg, 

contendo identificação do fabricante, origem do produto, ingredientes, informação 
nutricional, alergênicos, lote, peso, data de fabricação e validade.  

32,63 

9.  300 UND Brócolis, fresco, firme, tipo ramoso, tamanho médio, de boa qualidade, bem 

desenvolvidos. Coloração uniforme e sem manchas.  

5,70 

10.  500 KG Cebola tipo amarela de primeira qualidade, bulbos de tamanho médio, uniformes, 
sem ferimentos ou defeitos, tenra, livre de brotos, sem corpos estranhos ou terra 

aderida à superfície.  

3,75 

11.  250 KG Cenoura, produto sem as folhas, de primeira qualidade, tamanho médio, uniforme, 
sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos e/ou terra aderidos à 

superfície externa.  

3,45 

12.  200 KG Chuchu tipo branco ou verde, tamanho médio, de primeira qualidade, sem 
ferimentos ou defeitos, tenro, sem manchas e coloração uniforme, livres de sujidades 

e corpos estranhos aderidos à superfície externa.  

3,05 

13.  250 UND Couve-flor, produto fresco, de primeira qualidade, inflorescência de tamanho médio, 

inteira, tenra, com coloração branca ou creme claro, sem manchas escuras, livre de 
sujidades, parasitas, insetos ou resíduos de fertilizantes.  

5,85 

14.  200 MASSO Couve-folha ou couve manteiga, folhas de tamanho médio, limpas e de boa 

qualidade, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Coloração uniforme e sem manchas. 

Devem estar isentas de material terroso, livres de sujidades, parasitas e larvas, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.  

3,75 

15.  80 MASSO Espinafre - Produto fornecido in natura, limpos, com coloração própria da cultivar, 

folhas frescas sem traços de descoloração, ressecamento ou queimaduras 

4,50 

16.  200 KG Feijão preto tipo 1, novo, de 1ª qualidade, constituído de no mínimo 90 a 98% de 

grãos inteiros e íntegros, isento de material terroso, sujidades, pedras, fungos ou 

parasitas e mistura de outras variedades e espécies.  

7,50 

17.  380 KG Laranja - frescas, íntegras e firmes, com grau de maturação que permita o transporte 
e armazenamento permanecendo adequada para o consumo. Produto fresco, aroma, 

cor e sabor característico, sem lesões provocadas por insetos, doenças e ação 

mecânica, devem ser íntegras, sem manchas, rupturas e/ou amassadas, sem bolores, 
sujidades, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade.  

3,75 

18.  200 KG Limão - Características Gerais: frutos frescos, íntegros e firmes. Não amassados ou 

apresentando feridas, manchas na casca ou qualquer alteração que afete a qualidade. 
Grau de maturação próprio para o consumo. Não conter terra, insetos ou corpos 

estranhos aderidos na casca.  

3,99 

19.  600 KG Macarrão Caseiro - Características Gerais: produzido de forma caseira, sem 
corantes e conservantes químicos, a base de ovos e farinha de trigo. Massa espagueti, 

talharim, grosso ou cabelo de anjo, no formato tradicional do produto. Deve ser 

mantida refrigerada/congelada até o preparo. Contém Glúten.  

19,00 

20.  100 KG Mandioca limpa, de boa qualidade e aparência, com grau de maturação que permita 
o transporte e armazenamento permanecendo adequada para o consumo. Produto 

congelado, aroma, cor e sabor característico, sem lesões provocadas por insetos, 

doenças e ação mecânica, devem ser íntegras, sem manchas, rupturas e/ou amassadas, 
sem bolores, sujidades, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência 

e qualidade.  

9,83 

21.  150 KG Maracujá Azedo - Fruta in natura tipo maracujá azedo, com grau de maturação que 
permita o transporte e armazenamento, permanecendo adequada para o consumo. 

Produto fresco, aroma, cor e sabor característico. 

19,00 

22.  600 UND Milho verde em espiga - in natura, de 1ª qualidade, tamanho médio, com grau de 

maturação que permita o transporte e armazenamento permanecendo adequada para o 
consumo.  

2,00 

23.  50 KG Morango congelado - Fruta limpa congelada. Aroma, cor e sabor característico, sem 

lesões provocadas por insetos, doenças e ação mecânica, devem ser íntegras, sem 
manchas, rupturas e/ou amassadas, sem bolores, sujidades, ferrugem ou outros 

24,00 
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defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade.  

24.  100 KG Morango in natura - Fruta in natura. Com grau de maturação que permita o 

transporte e armazenamento, permanecendo adequada para o consumo. Produto 

fresco, aroma, cor e sabor característico, sem lesões provocadas por insetos, doenças 

e ação mecânica, devem ser íntegras, sem manchas, rupturas e/ou amassadas, sem 
bolores, sujidades, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e 

qualidade.  

29,50 

25.  100 DZ Ovos de galinha, casca lisa, não trincada, limpa, em perfeito estado de conservação, 

devendo apresentar as características de qualidade, bem formados e com coloração 
própria, acondicionado em embalagens de papelão ou plástico resistente, contendo 1 

dúzia, embalagem contendo identificação do fabricante, origem do produto, 

ingredientes, informação nutricional, alergênicos, lote, peso, data de fabricação e 
validade.   

8,80 

26.  20 KG Queijo tipo colonial, inspecionado, de boa qualidade, refrigerado, produzido de 

forma artesanal, sem corantes e conservantes químicos, acondicionado em 
embalagem plástica de polipropileno transparente atóxica e resistente com peso 

líquido de 1kg. Embalagem contendo identificação do fabricante, origem do produto, 

ingredientes, informação nutricional, alergênicos, lote, peso, data de fabricação e 
validade. Registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF), 

Serviço de Inspeção Estadual (SIE) Serviço de Inspeção Municipal (SIM). Devendo 

ser transportada à temperatura abaixo de 5ºC.  O produto deverá ter na data da 
entrega, no mínimo 80% (oitenta por cento) do seu prazo de validade ainda por 

vencer.  

35,00 

27.  80 KG Rabanete - Características Gerais: de primeira qualidade, tamanho médio, ausente de 

rachaduras ou cortes na casca, uniforme.  

3,50 

28.  100 KG Repolho, tamanho médio a grande, folhas verdes, frescas, sem traços de 

descoloração, ressecamento ou queimaduras, com grau de maturação que permita o 

transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo.  

2,80 

29.  85 KG Repolho, tamanho médio a grande, folhas roxas e brancas, frescas, sem traços de 

descoloração, ressecamento ou queimaduras, com grau de maturação que permita o 

transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo.  

5,00 

30.  200 UND Rúcula - Características Gerais: Produto fornecido in natura, limpos, com coloração 
própria da cultivar, folhas frescas sem traços de descoloração, ressecamento ou 

queimaduras, livres de danos mecânicos,  fisiológicos, resíduos de fertilizantes, 

pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação. 

4,24 

31.  1000 LITRO Suco de Laranja, uva e maracujá Integral orgânico: 11,00 

32.  300 KG Tangerina tipo Poncã/morgota/mexerica/bergamota, de primeira qualidade, peso 
de 80g a 100g por unidade, com grau de maturação que permita o transporte e 

armazenamento permanecendo adequada para o consumo. Produto fresco, aroma, cor 

e sabor característico, sem lesões provocadas por insetos, doenças e ação mecânica, 

devem ser íntegras, não pode estar murcha, sem manchas, rupturas e/ou amassadas, 

sem bolores, sujidades, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência 

e qualidade.  

4,00 

33.  500 MASSO Cebolinha/salsinha com talos e folhas inteiras, saudáveis, graúdas, firmes e bem 

desenvolvidas, sem manchas, com coloração uniforme e sem raízes.  

3,50 

34.  150 KG Tomate, tamanho médio, com grau de maturação que permita o transporte e 

armazenamento permanecendo adequado para o consumo. Produto fresco, aroma, cor 
e sabor característico, sem lesões provocadas por insetos, doenças e ação mecânica, 

devem ser íntegros, sem manchas, rupturas e/ou amassados, sem bolores, sujidades, 

ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade.  

7,24 

35.  130 KG Vagem Verde, produto de 1ª qualidade, com grau de maturação que permita o 

transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo. Produto 

fresco, aroma, cor e sabor característico, sem lesões provocadas por insetos, doenças 
e ação mecânica, devem ser íntegros, sem manchas, rupturas e/ou amassados, sem 

bolores, sujidades, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e 

qualidade.  

6,00 
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ANEXO II  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  /2021  

DISPENSA PARA COMPRAS E SERVIÇOS Nº  /2021  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ART. 7º XIII DA CF  
 , inscrito no CNPJ nº  , 

 

por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)  , portador(a) da Carteira de Identidade nº 

______________ e do CPF nº __________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V 

do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 

1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos salvo na condição de aprendiz.  

 

 

 

Local e Data:   

 

 

 

 

__________________________  

NOME CPF E ASSINATURA DO  
REPRESENTANTE COM CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA PARA 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 

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 

de Entrega dos 

produtos Unitário Total 

            

            

            

OBS: * Preço publicado no 

Edital n ____/____ (o mesmo 

que consta na chamada 

pública). 

  

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

Nome CNPJ Município 

Endereço Fone 

Nome do Representante Legal CPF 

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

condições de fornecimento. 

Local e Data: 
Assinatura do Fornecedor 

Individual 
CPF: 
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ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA DE VENDA 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 

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 

              

              

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

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

condições de fornecimento. 

Local e Data 
Assinatura do Representante do Grupo Formal  

  
Fone/E-mail: 
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ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA DE VENDA PARA 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 

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 

                

                

                

                

                

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 
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Total do 

projeto 
  

OBS: * Preço publicado no Edital n ____ x ______ (o mesmo que consta na chamada pública). 

IV - TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO  

  

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 
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ANEXO VI  

 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVA ITABERABA E _______________________ NOS TERMOS DA LEI Nº. 8.666 DE 21/06/93, 

OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO SOB O REGIME DE Direta. 

 

O MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA pessoa jurídica de direito público, Estado de Santa Catarina, com 

endereço na(o) Rua josé Marocco, nº 1.525 inscrita no CGC/MF sob o nº 95.990.131/0001-70, neste ato 

representada por seu PREFEITO MUNICIPAL, Senhor IVANIR JOSÉ POSSEBON, doravante denominada 

simplesmente de CONTRATANTE e a Empresa _______________________, com sede na(o) 

_____________________, Nº ____, inscrita no CGC/MF sob o nº. __________________ neste ato representada 

por seu representante legal Senhor ____________________________, doravante denominada simplesmente de 

CONTRATADA, em decorrência do Processo de Licitação Nº. XXX/XXXX, _________________ Nº 

XXX/XXXX, homologado em ___________, mediante sujeição mútua às normas constantes da Lei Nº 8.666, de 

21/06/93 e legislação pertinente, ao Edital antes citado, à proposta e às seguintes cláusulas contratuais: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1 - O objeto do presente contrato é a Aquisição de produtos hortifrutigranjeiros da agricultura familiar para a 

merenda escolar no ano de 2022.. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

2 - O objeto do presente contrato será realizado sob a Forma/Regime: Direta. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

  

3.1 - A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pela aquisição do material objeto deste Contrato, o preço 

proposto que é R$__________ (_________________________________________). 

 

3.2 - Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da CONTRATADA incluem todos 

os custos diretos e indiretos requeridos para a execução do objeto contratado, constituindo-se na única 

remuneração devida. 

 



 15 

3.3 - O pagamento será efetivado na Tesouraria da Secretaria de Finanças da CONTRATANTE ou Ordem 

Bancária, no seguinte prazo: 30 dias após a entrega do produto/serviço, mediante apresentação de nota fiscal, 

devidamente recebida e aceita pela Prefeitura Municipal. 

  

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO 

  

4 - O custo apresentado caracterizando o preço unitário e global para a aquisição do material será reajustado de 

acordo com o seguinte critério: Sem reajuste. 

  

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

 

5 - O prazo de fornecimento do material é de Conforme calendário de entrega, elaborado pela 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, e terá vigência de ________________ á _________________, podendo 

ser prorrogado, mediante termo aditivo, desde que seja acordado entre as partes através de declaração por escrito 

com antecedência mínima de 60 dias antes do término do contrato, e de conformidade com o estabelecido nas 

Leis Nº. 8.666/93 e 8.883/94. 

 

  

CLÁUSULA SEXTA - DAS DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS 

  

6 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do Orçamento Fiscal vigente, cuja(s) fonte(s) 

de recurso(s) tem a seguinte classificação: 

 

Despesa Descrição da Despesa Fonte de recurso Valor Bloqueado 

------- -------------  --------   ------------ 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ACEITAÇÃO E DO CONTROLE DE QUALIDADE 

 

7.1 - O material somente será considerado devidamente aceito após analisado e aprovado pelo Órgão competente 

da CONTRATANTE. 

 

7.2 - No caso de não aceitação do material pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá providenciar, sem 

ônus para a CONTRATANTE, a substituição dos materiais no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, 

contados da notificação recebida. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
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8 - O presente Contrato poderá ser alterado de acordo com o artigo nº. 65 da Lei Nº. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS MULTAS 

  

9.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, caberá, conforme a gravidade da falta e garantida a prévia 

defesa, a aplicação das seguintes sanções, de acordo com o previsto na Seção II do Capítulo IV da Lei Nº. 

8.666/93. 

 

9.1.1 - Multa na ordem de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso calculado sobre o valor total do 

Objeto licitado com atraso, até o limite de 6% (seis por cento). 

 

9.1.2 - Em caso de tolerância, após os primeiros 30 (trinta) dias de atraso, e não rescindido o contrato, se este 

atraso for repetido, a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITABERABA poderá aplicar a multa em dobro 

da, forma do item 9.1.1. 

 

9.1.3 – Advertência. 

 

9.1.4 - Suspensão do direito de licitar, junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITABERABA. 

 

9.1.5 - Declaração de inidoneidade, de lavra do Prefeito Municipal Sr. IVANIR JOSÉ POSSEBON, para licitar 

ou contratar com a Administração Pública, enquanto pendurar os motivos da punição. 

 

9.2 - O atraso para efeito de cálculo da multa prevista nos itens 9.1.1. e 9.1.2. será contados em dias corridos, a 

partir do vencimento do prazo estipulado da entrega até a data de entrega do Objeto da presente Licitação. 

 

9.3 - Nenhum pagamento será processado à Proponente penalizada, sem que antes, esta tenha pago ou lhe seja 

relevada a multa imposta. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 

  

10 - Caberá rescisão de Contrato, por ato unilateral (e formal) da CONTRATANTE, no que couber, nos casos 

previstos e nos artigos nºs. 77 e 78, da Lei Nº. 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 

  

11 - Para as questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Chapecó - SC, com renúncia 

expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

  

E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo os representantes das partes contratantes, juntamente 

com as testemunhas abaixo. 

  

NOVA ITABERABA, ----------- de ---------- de 2022. 

  

 

___________________________________ 

IVANIR JOSÉ POSSEBON 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

___________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

Testemunhas: 

 

______________________________                             ______________________________ 

 


