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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 001/2019 

 

 

O Município de Planalto, pessoa jurídica de direito público, com sede à Praça São Francisco 

de Assis, n.º 1583, CEP: 85.750-000, Centro, Município de Planalto, Estado do Paraná, inscrito 

no CNPJ sob n.º 76.460.526/0001-16, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, o Senhor 

Inácio José Werle, no uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto no art. 21, da 

Resolução/CD/FNDE n° 04/2015, torna público para conhecimento dos interessados, que está 

realizando aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 

Familiar Rural destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE 

no Município de Planalto, durante o período de 12 meses, mediante processo de chamamento 

público, com sessão de abertura dos envelopes em ato público no dia 18/03/2019, às 08:30hs 

(oito horas e trinta minutos), na sala de licitações, sito a Praça São Francisco de Assis, 

1583, centro, neste município de Planalto, estado do Paraná, onde será conduzida pela 

comissão permanente de licitações, nomeada pela portaria 006/2019 de 01/02/2019, com 

finalidade de apresentar Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 

para Alimentação Escolar e habilitação dos fornecedores. Os interessados (Grupos Formais, 

Informais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a documentação para habilitação e 

Projeto de Venda no período de 21/02/2019 a 18/03/2019, às 08:00hs (oito horas), na sede do 

Município de Planalto, sala de licitações, localizada na Praça São Francisco de Assis, 1583, 

centro, neste município de Planalto. Os agricultores familiares, poderão contar com o auxílio da 

Entidade Articuladora, conforme Art. 28 da  Resolução FNDE nº 26 de 17/06/2013. As 

Entidades Articuladoras são definidas pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário – MDA.  

 

1. EMBASAMENTO LEGAL  

O presente chamamento público tem como base a Lei N° 11.947, de 16 de junho de 2009 e a 

Resolução N° 04/2015 FNDE. 

 

2. DO OBJETO  

2.1- 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, nas escolas municipais, centros municipais de 

educação infantil e escola de ensino especial, conforme especificações dos gêneros alimentícios 

abaixo:  

Item  Descrição do Produto Unidade Quantidade Preço 

médio  

Total  

1.  Abobrinha verde  

Descrição Detalhada: de boa 

qualidade, isenta de enfermidades, 

Kg 300 

 

2,79 837,00 
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material terroso e umidade externa 

anormal, sem danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e transporte. De 

colheita recente. Acondicionada em 

saco plástico atóxico, transparente, 

resistente e não reciclável.  Cultivo 

convencional, não hidropônicos. 

2.  Abóbora madura, tipo cabotiã, 

Descrição Detalhada: Isenta de 

enfermidades, material terroso e 

umidade externa anormal, sem danos 

físicos e mecânicos oriundos de 

manuseio e transporte. De colheita 

recente. Acondicionada em saco 

plástico atóxico, transparente, resistente 

e não reciclável.  Cultivo 

convencional, não hidropônicos. 

Kg 300 2,47 741,00 

3.  Abóbora moranga 

Descrição Detalhada: Devem 

apresentar características do cultivar 

bem definida, estar desenvolvida e 

madura, bem formada, limpa, sadia, 

com coloração própria, livre de danos 

mecânicos, pragas e doenças. Devem 

estar em perfeitas condições de 

conservação e maturação. O produto 

deverá estar acondicionado em 

embalagem plástica, flexível, atóxica, 

resistente e transparentes.  Cultivo 

convencional, não hidropônicos. 

Kg 300 

 

2,49 747,00 

4.  Acelga  

Descrição Detalhada: Deve apresentar 

características do cultivar bem 

definidas, estar fisiologicamente 

desenvolvido, bem formado, limpo, 

com coloração própria, livre de danos 

mecânicos, fisiológicos, pragas e 

doenças e estar em perfeitas condições 

de conservação e maturação. Embalada 

em pacotes transparente atóxicos,não 

kg 200 

 

4,95 990,00 
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reciclável,  resistente e flexível.  

Cultivo convencional, não 

hidropônicos. 

5.  Alface 

Descrição Detalhada: Deve apresentar 

características do cultivar bem 

formadas, livres de danos mecânicos, 

pragas e doenças e estar em perfeitas 

condições de conservação e maturação e 

livre de sujidade. O produto deverá 

estar acondicionado em embalagem 

plástica, flexível, atóxica, resistente, 

transparente em unidades.  Cultivo 

convencional, não hidropônicos. 

Pés 2000 

 

2,82 5.640,00 

6.  Alho 

Descrição Detalhada: Devem 

apresentar bulbo inteiro, nacional, boa 

qualidade, firme e intacto, sem lesões de 

origem física ou mecânica, perfurações 

e cortes, tamanho e coloração 

uniformes, devendo ser bem 

desenvolvido, isento de sujidades, 

parasitas e larvas. Embalados em sacos 

plásticos atóxicos. Cultivo 

convencional, não hidropônicos. 

kg 100 17,56 1.756,00 

7.  Almeirão 

Descrição Detalhada: Limpo e de boa 

qualidade, sem defeitos, com folhas 

verdes, sem traços de descoloração, 

intactos e firmes. Acondicionado em 

saco plástico atóxico, transparente e 

resistente. (maço de 400 gr).  Cultivo 

convencional, não hidropônicos. 

Maço 700 2,98 2.086,00 

8.  Batata doce  

Descrição Detalhada: Deve apresentar 

a característica de cultivo bem 

definidas, bem formadas, limpas sem 

parte de terra aderente á casca, com 

coloração própria, livre de danos 

mecânicos, pragas e doenças e estarem 

kg 1000 3,00 3.000,00 
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em perfeitas condições de conservação 

e maturação. Deverá sem isenta de 

brotos, rachaduras ou cortes na casca, 

manchas, machucaduras, bolores ou 

defeitos que possam alterar sua 

aparência e qualidade. O produto deverá 

estar acondicionado em embalagem 

plástica, flexível, atóxica, resistente, 

transparentes em pacotes.  Cultivo 

convencional, não hidropônicos. 

9.  Beterraba 

Descrição Detalhada: Deve apresentar 

características bem definidas, estarem 

bem desenvolvidas e bem formadas, 

limpas, com coloração próprias, livres 

de danos mecânicos, pragas e doenças e 

estarem em perfeitas condições de 

conservação e maturação. Deverá sem 

isenta de brotos, rachaduras ou cortes na 

casca, manchas, machucaduras, bolores 

ou defeitos que possam alterar sua 

aparência e qualidade. O produto deverá 

estar acondicionado em embalagem 

plástica, flexível, atóxica e resistente.  

Cultivo convencional, não 

hidropônicos. Quando solicitado pela 

Secretaria Municipal de Educação, 

entregar o produto com as folhas, sem 

danos no manuseio físicos, mecânicos  

causados por doenças ou insetos . 

Kg 1.200 3,10 3,720,00 

10.  Brócolis  

Descrição Detalhada: De 1ª 

QUALIDADE - in natura, em formato 

de buquê, apresentando grau de 

evolução completo do tamanho, aroma e 

cor própria apresentando grau de 

maturação tal que lhe permita suportar a 

manipulação, o transporte e a 

conservação em condições adequadas 

para o consumo. Deve ser isento de 

kg 700 5,15 3.605,00 
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matéria terrosa, parasitos e detritos 

animais. Cultivo convencional, não 

hidropônicos. 

Quando solicitado pela Secretaria 

Municipal de Educação, entregar o 

produto com as folhas, sem danos no 

manuseio físicos, mecânicos  causados 

por doenças ou insetos . 

11.  Cebola 

Descrição Detalhada: Devem 

apresentar características de cultivar 

bem definidas, bem formadas, limpas, 

com coloração própria, livres de danos 

mecânicos, pragas e doenças e estarem 

em perfeitas condições de conservação 

e maturação.  O produto deve ser 

embalado em sacos resistentes de 

material atóxico.  Cultivo 

convencional, não hidropônicos. 

Kg 400 

 

2,74 1.096,00 

12.  Cenoura 

Descrição Detalhada: Características 

técnica: composição das raízes de 12 a 

17 cm de comprimento e 2,5 cm de 

diâmetro. Devem apresentar as 

características de cultivar bem 

definidas, sãs, serem frescas, ter 

atingido o grau máximo no tamanho, 

não lenhosas, bem formadas, limpas, 

coloração uniforme, livre de danos 

mecânicos, não apresentar rachaduras, 

perfurações, cortes, pragas e doenças e 

estarem em perfeitas condições de 

maturação.  O produto acondicionado 

em embalagem plástica, flexível, 

atóxica, resistente, transparente.  

Cultivo convencional, não 

hidropônicos.  Quando solicitado pela 

Secretaria Municipal de Educação, 

entregar o produto com as folhas, sem 

danos no manuseio físicos, mecânicos  

Kg 1.200 

 

2,53 3.036,00 
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causados por doenças ou insetos . 

13.  Salsinha em maço de 250 Gr  

Descrição Detalhada: Deve apresentar 

as características do cultivar bem 

definidas, estar fisiologicamente 

desenvolvidos, bem formados, limpos, 

com coloração própria, livre de danos 

mecânicos, fisiológicos, pragas e 

doenças e estar em perfeitas condições 

de conservação e maturação. Embalados 

em sacos plásticos, resistentes, atóxicos, 

não reciclado.  Cultivo convencional, 

não hidropônicos. 

Maço 350 2,79 976,50 

14.  Cebolinha verde em maço de 250 Gr 

Descrição Detalhada: Deve apresentar 

as características do cultivar bem 

definidas, estar fisiologicamente 

desenvolvidos, bem formados, limpos, 

com coloração própria, livre de danos 

mecânicos, fisiológicos, pragas e 

doenças e estar em perfeitas condições 

de conservação e maturação. Embalados 

em sacos plásticos, resistentes, atóxicos, 

não reciclado.  Cultivo convencional, 

não hidropônicos. 

Maço  350 

 

2,79 976,50 

15.  Chuchu verde claro, verde escuro ou 

branco 

Descrição Detalhada: Devem 

apresentar as características do cultivo 

bem definidas, estar fisiologicamente 

desenvolvidos, bem formados, limpos, 

sem brotos, com coloração própria, 

superfície praticamente lisa, livre de 

danos mecânicos, fisiológicos, pragas e 

doenças e estar em perfeitas condições 

de conservação e maturação. O produto 

deve ser embalado em sacos resistentes 

de material atóxico.  Cultivo 

convencional, não hidropônicos. 

kg 500 

 

2,13 1065,00 

16.  Couve manteiga  Maço 450 3,19 1.435,50 
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Descrição Detalhada: limpos e de boa 

qualidade, sem defeitos, com folhas 

verdes, sem traços de descoloração, 

intactas, firmes e sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte. Acondicionada em saco de 

polietileno atóxico, resistente e 

transparente. Maço de 400gr. Cultivo 

convencional, não hidropônicos. 

17.  Couve flor  

Descrição Detalhada: Ótima 

qualidade, sem defeitos, intactas, firmes 

e bem desenvolvidas. Redonda, com 

talos firmes, cabeça compacta, fechada 

de cor branca ou creme, sem manchas 

escuras ou picadas de insetos. Se estiver 

envolvida pelas folhas, estas devem 

estar verdes e sem sinais de estarem 

murcha.  O produto deve ser embalado 

em sacos resistentes de material atóxico.  

Cultivo convencional, não 

hidropônicos.  Quando solicitado pela 

Secretaria Municipal de Educação, 

entregar o produto com as folhas, sem 

danos no manuseio físicos, mecânicos  

causados por doenças ou insetos . 

kg 700 5,18 3.626,00 

18.  Ervilha verde  

Descrição Detalhada: Aspecto cor, 

cheiro e sabor próprio. Livre de 

fertilizantes, sujidades, parasitas e 

larvas, sem presença de grãos mofados, 

carunchados.  Debulhada. O produto 

deve ser embalado em sacos resistentes 

de material atóxico.  Cultivo 

convencional, não hidropônicos. 

Kg 40 14,03 561,20 

19.  Espinafre (maço 400 gr) 

Descrição Detalhada: Fresco, com 

folhas brilhantes, lisas e viçosas, firmes 

e sem áreas escuras, com coloração e 

tamanho uniformes e típicos da 

Maço 155 2,91 451,05 
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variedade, sem sujidades ou outros 

defeitos que possam alterar sua 

aparência e qualidade, de colheita 

recente, livre de resíduos de 

fertilizantes, em maços de 

aproximadamente 400g. Cultivo 

convencional, não hidropônicos. 

20.  Mandioca, descascada e embalada 

Descrição Detalhada: Deve apresentar 

características do cultivar bem 

definidas, estar fisiologicamente 

desenvolvidas, bem formadas, com 

coloração própria, livre de danos 

mecânicos, fisiológicos, pragas e 

doenças, estar em perfeita condições de 

conservação e maturação. Deve estar 

descascado, lavado e congelado. 

Embalados em sacos de plásticos 

atóxicos transparente resistentes de 1kg.  

Cultivo convencional, não 

hidropônicos. 

Kg 2000 3,38 6.760,00 

21.  Milho verde, não transgênico e 

descascado  

Descrição Detalhada: Espiga de milho 

com grãos bem desenvolvidos e novos, 

macios e leitosos. Os grãos devem 

apresentar cor amarelada clara, 

brilhante, cristalina e isento de danos 

físicos e mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte. Acondicionado 

em saco plástico, atóxico, transparente e 

resistente. Livre de sujidades.  Cultivo 

convencional, não hidropônicos. 

kg 2300 5,38 12.374,00 

22.  Pepino  

Descrição Detalhada: limpo, de boa 

qualidade, sem defeitos, aroma e sabor 

característico da variedade, cor e 

tamanho uniformes. Sem lesões de 

origem física, mecânica, perfurações, 

livres de danos mecânicos, fisiológicos, 

Kg 300 

 

2,53 759,00 
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pragas, doenças e cortes. De colheita 

recente. Acondicionado em saco 

plástico atóxico, transparente e 

resistente, não reciclavel. Isento de 

sujidades.  Cultivo convencional, não 

hidropônicos. 

23.  Pimentão verde  

Descrição Detalhada: Características 

técnicas: Classe média, tipo especial, 

pesando entre 70 a 140 gramas a 

unidade, devem apresentar as 

características do cultivar bem 

definidas, estarem fisiologicamente 

desenvolvidas, não lenhosas, bem 

formadas, limpas, com coloração 

uniforme, livres de danos mecânicos, 

fisiológicos, pragas e doenças e estarem 

em perfeitas condições de conservação 

e maturação. O produto deverá estar 

acondicionado em embalagem plástica, 

flexível, atóxica, resistente e 

transparentes.  Cultivo convencional, 

não hidropônicos. 

Kg 200 6,85 1.370,00 

24.  Repolho verde  

Descrição Detalhada: Com tamanho 

médio, pesando entre 1.200 e 2.200 

gramas a unidade. Ótima qualidade, 

sem defeitos, com folhas verdes sem 

traços de descoloração turgescente, 

intactas, firmes e bem desenvolvidas. 

Deverão apresentar colorações e 

tamanhos uniformes e típicas da 

variedade. Não serão permitidos 

defeitos nas verduras que afetem a sua 

formação e a sua aparência, estar livre 

de enfermidades e insetos, sem folhas 

envelhecidas. não estar danificada por 

qualquer lesão de origem física ou 

mecânica que afete a aparência. O 

produto deverá estar acondicionado em 

Kg 1.000 2,01 2.010,00 
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embalagem plástica, flexível, atóxica, 

resistente e transparentes.  Cultivo 

convencional, não hidropônicos. 

25.  Repolho roxo 

Descrição Detalhada: de boa 

qualidade, firme, intacto e sem lesões de 

origem física e mecânica (rachaduras, 

cortes) oriundos do manuseio e 

transporte. Livre de sujidades. 

Acondicionado em saco plástico 

atóxico, transparente e resistente.  

Cultivo convencional, não 

hidropônicos. 

Kg 500 3,38 1.690,00 

26.  Rúcula  

Descrição Detalhada: Rúcula com 

folhas limpas, de boa qualidade, sem 

defeitos, verdes, sem traços de 

deterioração, intactas e firmes. Livre de 

sujidades e doenças. Acondicionada em 

saco de polietileno atóxico, resistente, 

transparente, não reciclavel.  Maço de 

400gr, Cultivo convencional, não 

hidropônicos. 

Maço 750 2,98 2.235,00 

27.  Tomate 

Descrição Detalhada: redondo, 

maduro, classe média ou grande. Deve 

apresentar as características do cultivar 

bem definidas, estar desenvolvido, bem 

formado, limpo, com coloração própria 

livres de danos mecânicos, pragas e 

doenças. Estar em perfeitas condições 

de conservação e maturação, livre de 

umidade externa anormal. Embalados 

em sacos plásticos, resistentes, atóxicos. 

Cultivo convencional, não 

hidropônicos.  

kg 1.200 5,83 6.996,00 

28.  Tomate cereja 

Descrição Detalhada: Tomate cereja 

de boa qualidade, no ponto de 

maturação adequado para o consumo, 

Kg 200 44,38 8.876,00 
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com polpa firme e intacta, isento de 

enfermidades, material terroso e 

umidade externa anormal. Livres de 

resíduos de fertilizantes, sujidades, 

parasitas, larvas, sem lesões de origem 

física, mecânica, rachaduras e cortes. 

De colheita recente. Acondicionado em 

saco plástico atóxico, transparente e 

resistente.  Cultivo convencional, não 

hidropônicos. 

29.  Vagem  

Descrição Detalhada: fresca, tamanho 

e coloração uniforme, firme, intacta, 

isenta de material terroso, livre de 

resíduos de fertilizantes, sujidades, 

parasitas, larvas e sem danos físicos 

oriundos do manuseio e transporte. 

Acondicionada em saco plástico 

atóxico, transparente e resistente. 

Cultivo convencional, não 

hidropônicos.   

kg 250 

 

7,62 1.905,00 

30.  Quiabo  

Descrição Detalhada: Quiabo de boa 

qualidade, tenros, fresco, verde, de 

colheita recente, sem sinais de 

amarelamento, grau de maturação 

adequada, isento de substâncias 

terrosas, sujidades e corpos estranhos e 

sem danos físicos e mecânicos oriundos 

do manuseio e transporte. 

Acondicionado em saco plástico 

atóxico, transparente e resistente. 

Cultivo convencional, não 

hidropônicos. 

Kg 300 19,93 5.979,00 

31.  Rabanete 

Descrição Detalhada: unidades 

médias, íntegras, frescas sem rachaduras 

ou perfurações, coloração na casca 

avermelhada e parte interna em tons 

brancos, intactos, sem sujidades e sem 

Kg 300 4,08 1.224,00 
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danos físicos e mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte. Acondicionado 

em saco plástico atóxico, transparente e 

resistente.  Cultivo convencional, não 

hidropônicos. 

32.  Abacate 

Descrição Detalhada: No ponto de 

maturação adequado para o consumo, 

isento de lesões de origem física e 

mecânica, livre de substâncias terrosas e 

sujidades. Acondicionado em saco 

plástico atóxico, transparente e 

resistente. 

kg 300 6,70 2010,00 

33.  Acerola  

Descrição Detalhada: Fresca de boa 

qualidade, livre de sujidades, com polpa 

firme. Acondicionada em saco plástico 

atóxico, transparente e resistente com 1 

kg. 

Kg 150 16,04 2.406,00 

34.  Banana  

Descrição Detalhada: Deverá ser 

frescos, apresentado em pencas (não 

individual), ter atingido o grau máximo 

no tamanho, aroma e cor da espécie e 

variedade, apresentar grau máximo de 

maturação tal que lhes permita suportar 

a manipulação, transporte e conservação 

em condições adequadas para o 

consumo, estar livre de enfermidades, 

insetos e sujidades, não estar danificado 

por qualquer lesão de origem física ou 

mecânica que afete a sua aparência, a 

polpa e o pedúnculo quando houver, 

deverão se apresentar intactos e firmes. 

Não serão permitidos manchas ou 

defeitos na casca que demonstre 

deterioração. O produto deve ser 

entregue em monoblocos( caixas) 

vazados, e proteção contra lesão 

mecânica suficiente para não prejudicar 

Kg 3.000 2,46 7.380,00 
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a qualidade da fruta. 

35.  Figo  

Descrição Detalhada: unidades de 

tamanho médio, íntegras, frescas sem 

rachaduras. Acondicionado em saco 

plástico atóxico, transparente e 

resistente. Livre de sujidades. 

kg 50 39,90 1.995,00 

36.  Goiaba  

Descrição Detalhada: Goiaba 

vermelha- fruta de boa qualidade, 

apresentando tamanho, cor e com 

formação uniforme, devendo ser bem 

desenvolvida e madura, com polpa 

intacta e firme, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte ou danos por insetos ou 

doenças.  

kg 100 8,44 844,00 

37.  Laranja  

Descrição Detalhada: Devem 

apresentar características da variedade 

bem definida, estarem desenvolvidas e 

maduras, bem formadas, limpas, sadias, 

com coloração própria, livres de danos 

mecânicos, pragas e doenças. Devem 

estar em prefeitas condições de 

conservação e maturação. Embalagem: 

Embalados em embalagens plásticas 

transparentes atóxicas e resistentes ou 

sacolas tipo rede. 

Kg 2000 2,63 5.060,00 

38.  Limão rosa 

Descrição Detalhada: sem manchas, 

com cor, odor e sabor característicos, 

sem danos físicos e mecânicos oriundos 

do manuseio e transporte. 

Acondicionado em saco plástico 

atóxico, transparente e resistente. Livre 

de sujidades. 

Kg 200 2,30 460,00 

39.  Limão Taiti  

Descrição Detalhada: sem manchas, 

com cor, odor e sabor característicos, 

Kg 200 3,65 730,00 
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sem danos físicos e mecânicos oriundos 

do manuseio e transporte. 

Acondicionado em saco plástico 

atóxico, transparente e resistente. Livre 

de sujidades. 

40.  Mamão 

Descrição Detalhada: Tamanho médio, 

pesando entre 1000 e 1500gr a unidade. 

Devem apresentar características da 

variedade bem definida, estar 

fisiologicamente desenvolvido e 

maduro, bem formado, limpo, sadio, 

com coloração própria, livres de danos 

mecânicos, pragas e doenças. Devem 

estar em prefeitas condições de 

conservação e maturação.Embalados em 

embalagens plásticas transparentes 

atóxicas e resistentes ou em embalagem 

que projeta contra danos. 

kg 500 5,56 2.780,00 

41.  Maracujá azedo 

Descrição Detalhada: De boa 

qualidade, tamanho e coloração 

uniformes, com polpa intacta e firme, 

livres de resíduos de fertilizantes e sem 

danos físicos e mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte. Acondicionada 

em saco plástico atóxico, transparente e 

resistente. Isento de sujidades. 

kg 400 12,75 5.100,00 

42.  Melancia 

Descrição Detalhada: Características 

técnicas: Devem apresentar 

características próprias do cultivar bem 

definidas, bem formadas, limpas com 

coloração própria, livre de danos 

mecânicos, pragas e doenças e estarem 

em perfeitas condições de conservação 

e maturação. Embalagem: Sem 

necessidade de embalagens. 

kg 5.000 1,56 7.800,00 

43.  Melão colonial  

Descrição Detalhada: fresco com 

kg 500 3,88 1.940,00 



 MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº  76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 – CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100  – Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO                         -                     PARANÁ 

 

15 
 

maturação adequada ao consumo, com 

aspecto, cor, cheiro e sabor 

característico, com polpa firme e 

intacta, isento de enfermidades, 

parasitas e larvas, material terroso e 

sujidades, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte, de colheita recente e livre de 

resíduos de fertilizantes. Devendo estes 

ser transportados de forma adequada. 

44.  Morango congelado 

 Descrição Detalhada: Apresentando 

grau médio de maturação, deve estar  

higienizado e isentos de doenças, 

congelado no momento da entrega. 

Acondicionado em embalagem de 1 kg 

Kg 1.000 13,10 13.100,00 

45.  Morango in natura 

Descrição Detalhada: 1ª qualidade, 

fresco, com aspecto, cor (uniforme), 

cheiro e sabor próprios, em estágio de 

amadurecimento adequado para 

consumo, polpa firme e intacta, sem 

danos físicos oriundos do manuseio e 

transporte. Consumo imediato, isentos 

de sujidades e de ataque de pragas e/ou 

doenças. Acondicionado em embalagem 

de 1 kg. 

kg 2.500 18,19 45.475,00 

46.  Manga rosa ou Tommy 

Descrição Detalhada: Manga rosa ou 

tommy de boa qualidade, livre de 

sujidades, lesões físicas e mecânicas 

oriundas do manuseio e transporte, no 

ponto de maturação adequado para o 

consumo, com cor, sabor e odor 

característico. Acondicionada em saco 

plástico atóxico, transparente e 

resistente. 

Kg 300 1,99 597,00 

47.  Tangerina ponkan 

Descrição Detalhada: De 1ª 

QUALIDADE - in natura, com casca 

Kg 800 5,40 4.320,00 
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firme, lustrosa e sem manchas escuras, 

sem lesões de origem física, perfurações 

e cortes oriundos do manuseio e 

transporte, a conservação em condições 

adequadas para o consumo e que 

aguente até 5 dias antes do consumo. 

Deve ser isento de matéria terrosa, 

parasitos e detritos animais. 

48.  Uva Niágara  

Descrição Detalhada: De primeira 

qualidade, formato do fruto 

arredondado, tamanho das bagas médio, 

coloração da casca verde claro, tamanho 

uniforme, devendo ser bem 

desenvolvida e madura, com polpa 

intacta e firme, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte adequada para o consumo. 

kg 250 8,82 2.205,00 

49.  Pêssego 

Descrição Detalhada: pêssego de boa 

qualidade, tamanho e coloração 

uniforme, tamanho médio, livre de 

resíduos de fertilizantes e de sujidades, 

parasitas ou larvas, bem desenvolvidos 

e maduros, com polpa firme e intacta, 

sem lesões de origem física ou 

mecânica. 

Kg 250 5,09 1.272,50 

50.  Suco natural de uva integral 

Descrição Detalhada: Suco natural de 

uva integral, sem açúcar e sem 

conservantes, embalagem de Vidro de 

1,5 litro, com identificação do produto, 

rótulo com ingredientes, valor 

nutricional, peso, fabricante, data de 

fabricação, validade e estar de acordo 

com a legislação vigente nas esferas 

municipal ou estadual conforme 

necessite o produto. Validade mínima 

de 6 meses, a contar da data da entrega. 

Não contendo glúten. O transporte, a 

Lt 400 12,41 4.964,00 
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carga e a descarga devem garantir a 

integridade e a qualidade do produto e 

impedir a contaminação e a deterioração 

do produto. A embalagem deve estar de 

acordo com a legislação vigente. 

51.  Açúcar mascavo  

Descrição Detalhada: açúcar mascavo, 

1ª qualidade, isento de matéria estranha 

fungos, parasitas, livre de umidade, em 

embalagem plástica transparente de 1 

kg. 

kg 300 9,78 2.934,00 

52.  Açúcar mascavo com cacau  

Descrição Detalhada: açúcar mascavo 

de 1ª qualidade, com cacau adicionado, 

isento de matéria estranha fungos, 

parasitas, livre de umidade, em 

embalagem plástica transparente de 1 

kg. 

Kg 300 18,52 5.556,00 

53.  Bolacha caseira. 

Descrição Detalhada: doce o 

suficiente, fabricado com matérias-

primas de primeira qualidade, 

respeitando-se as boas práticas de 

fabricação. Com características 

sensoriais presentes (sem sinais de 

queimaduras, leve, homogêneo, não 

aderente aos dedos ao ser comprimido e 

não apresentar grumos duros e pontos 

negros), com textura própria e macia, 

com aroma próprio. Isento de sujidades, 

insetos e bolor. Embalados em plástico 

transparente, íntegro, descartável, 

atóxico, corretamente fechado. 

Rotulado conforme legislação vigente. 

Dentro do prazo de validade com no 

mínimo 7 dias. Pacotes de 1 kg. Deve 

ter licença de funcionamento sanitário.  

kg 350 15,38 5.355,00 

54.  Bolacha de açúcar mascavo, ou 

melado - doce o suficiente, 

Descrição Detalhada: Fabricado com 

kg 350 19,22 6.727,00 
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matérias-primas de primeira qualidade, 

respeitando-se as boas práticas de 

fabricação. Com características 

sensoriais presentes (sem sinais de 

queimaduras, leve, homogêneo, não 

aderente aos dedos ao ser comprimido e 

não apresentar grumos duros e pontos 

negros), com textura própria e macia, 

com aroma próprio. Isento de sujidades, 

insetos e bolor. Embalados em plástico 

transparente, íntegro, descartável, 

atóxico, corretamente fechado. 

Rotulado conforme legislação vigente. 

Dentro do prazo de validade com no 

mínimo 7 dias. Pacotes de 1 kg. Deve 

ter licença de funcionamento sanitário. 

55.  Bolacha milho, doce o suficiente.  

Descrição Detalhada: Fabricado com 

matérias-primas de primeira qualidade, 

respeitando-se as boas práticas de 

fabricação. Com características 

sensoriais presentes (sem sinais de 

queimaduras, leve, homogêneo, não 

aderente aos dedos ao ser comprimido e 

não apresentar grumos duros e pontos 

negros), com textura própria e macia, 

com aroma próprio. Isento de sujidades, 

insetos e bolor. Embalados em plástico 

transparente, íntegro, descartável, 

atóxico, corretamente fechado. 

Rotulado conforme legislação vigente. 

Dentro do prazo de validade com no 

mínimo 7 dias. Pacotes de 1 kg. Deve 

ter licença de funcionamento sanitário. 

Kg  350 18,54 6.489,00 

56.  Bolacha polvilho ou Maisena, doce o 

suficiente   

Descrição Detalhada: Fabricado com 

matérias-primas de primeira qualidade, 

respeitando-se as boas práticas de 

fabricação. Com características 

Kg  350 24,55 8.592,50 
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sensoriais presentes 

(sem sinais de queimaduras, leve, 

homogêneo, não aderente aos dedos ao 

ser comprimido e não apresentar 

grumos duros e pontos negros), com 

textura própria e macia, com aroma 

próprio. Isento de sujidades, insetos e 

bolor. Embalados em plástico 

transparente, íntegro, descartável, 

atóxico, corretamente fechado. 

Rotulado conforme legislação vigente. 

Dentro do prazo de 

validade,  com no mínimo 7 dias. 

Pacotes de 1 kg. Deve ter licença de 

funcionamento sanitário. 

57.  Cuca caseira simples.  

Descrição Detalhada: Sem recheio. 

Ingredientes: farinha de trigo, açúcar, 

ovos, gordura vegetal, gordura animal, 

fermento químico, sal e canela em pó. 

Contém glúten. Acondicionada em saco 

de polietileno rotulado com etiqueta 

adesiva indicando composição do 

produto, tabela nutricional e datas de 

fabricação e validade. Peso neto 

unitário: 500g (aprox. 20 fatias). 

Validade mínima: 05 dias da data de 

entrega.  Deve ter licença de 

funcionamento sanitário. 

Und 2.400 8,53 20.472,00 

58.  Doce de fruta 

Descrição Detalhada: com frutas, 

açúcar, cravo, canela em rama, 

estabilizante e acidulante. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, data de 

fabricação, data de validade, quantidade 

do produto. Pote plástico de 

polipropileno de 200g a 800g podendo 

ser do tipo geleia, pasta ou cremoso. 

kg 200 10,93 2.186,00 
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59.  Farinha de milho  

Descrição Detalhada: Farinha de milho 

fina para o preparo de polenta, apenas 

com milho. Acondicionada em 

embalagem transparente, atóxica, 

intacta e resistente, bem vedada e 

contendo 1 kg, com data de fabricação e 

validade impressa no rótulo de forma 

legível e conforme legislação vigente. 

Kg 200 2,68 536,00 

60.  Farinha de Trigo Tipo 1 

Descrição Detalhada: Enriquecido 

com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). 

A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, 

número de lote, data de fabricação, data 

de validade, quantidade do produto. 

Embalagem de 5 kg. 

Pct 300 11,80 3.540,00 

61.  Feijão preto tipo 1 kg  

Descrição Detalhada: Isento de 

matérias estranhas, impurezas, insetos 

vivos ou mortos, danos mecânicos, 

fisiológicos e doenças, sendo de 1ª 

qualidade e condições ideais de 

conservação e maturação. Umidade 

máxima de 15%.  Embalagem pacote de 

polietileno transparente de 1kg, 

resistente, sem rupturas, intacto, 

resistente, vedada e sem perfurações 

deve constar data da safra e validade de 

forma legível e conforme legislação 

vigente 

Kg 700 4,50 3.150,00 

62.  Feijão CARIOCA tipo 1 kg  

Descrição Detalhada: Isento de 

matérias estranhas, impurezas, insetos 

vivos ou mortos, danos mecânicos, 

fisiológicos e doenças, sendo de 1ª 

qualidade e condições ideais de 

conservação e maturação. Umidade 

máxima de 15%.  Embalagem pacote de 

KG  200 4,40 880,00 
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polietileno transparente de 1kg, 

resistente, sem rupturas, intacto, 

resistente, vedada e sem perfurações 

deve constar data da safra e validade de 

forma legível e conforme legislação 

vigente 

63.  Feijão VERMELHO tipo 1 kg  

Descrição Detalhada: Isento de 

matérias estranhas, impurezas, insetos 

vivos ou mortos, danos mecânicos, 

fisiológicos e doenças, sendo de 1ª 

qualidade e condições ideais de 

conservação e maturação. Umidade 

máxima de 15%.  Embalagem pacote de 

polietileno transparente de 1kg, 

resistente, sem rupturas, intacto, 

resistente, vedada e sem perfurações 

deve constar data da safra e validade de 

forma legível e conforme legislação 

vigente 

KG  100 7,09 709,00 

64.  HORTELÃ 

Descrição Detalhada: De 1ª 

QUALIDADE - in natura, apresentando 

grau de maturação tal que lhe permita 

suportar a manipulação, o transporte e a 

conservação em condições adequadas 

para o consumo. Deve ser isento de 

matéria terrosa, parasitos e detritos 

animais. Maço de 120g. 

Maço 50 

 

4,85 242,50 

65.  Macarrão caseiro- 

tipo parafuso/espaguete/farfalle 

Descrição Detalhada: congelado – 

embalagem de 1 kg.  Deve ter licença 

de funcionamento sanitário. 

kg 800 10,39 8.312,00 

66.  Macarrão caseiro- tipo cabelo de anjo 

Descrição Detalhada: congelado – 

embalagem de 1 kg. Deve ter licença de 

funcionamento sanitário.  

Kg 400 11,03 4.412,00 

67.  Macarrão caseiro integral  

Descrição Detalhada: congelado – 

Kg  80 10,89 871,20 
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embalagem de 1 kg. Deve ter licença de 

funcionamento sanitário. 

68.  Melado  

Descrição Detalhada: Elaborado a 

partir de cana de açúcar sadias, através 

do processo de evaporação do caldo da 

cana. Livre de sujidades, mofos, insetos 

e parasitas. Sabor e cor característicos, 

com data de fabricação e prazo de 

validade.   

kg 500 13,17 6.585,00 

69.  Polpa de fruta,  

Descrição Detalhada: Polpa de fruta 

diversos sabores, industrializada, 

congelada, Deve possuir data de 

fabricação e validade. A embalagem 

deve estar de acordo com a legislação 

vigente. Acondicionada em embalagem 

de 1 kg. 

kg 1000 18,59 18.590,00 

70.  Pão de milho 

Descrição Detalhada: peso 

aproximado de 650g por unidade, 

embalado, por unidade em embalagem 

plástica atóxica bem vedada com 

licença sanitária. 

und 500 7,95 3.975,00 

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

FNDE 4/2015, Art. 29, §3). 

 

3 – FONTES DE RECURSO 

3.1 - As despesas com a execução deste edital correrão a conta de recursos livres e da receita do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e estão previstas na seguinte dotação 

orçamentária: 

 

Conta da 

despesa  

Grupo da 

fonte  

 Funcional Programática  Fonte de 

Recurso  

1290 Exercício  07.122.12.361.1201.2039.3.3.90.32.00.00 103 

1300 Exercício 07.122.12.361.1201.2039.3.3.90.32.00.00 115 

 

4. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR  
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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 4 de 02 de abril de 2015. 

4.1. ENVELOPE Nº 001 – HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL PESSOA 

FÍSICA (não organizado em grupo).  

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

relacionados, sob pena de inabilitação: 

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

II - o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;  

III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor 

Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor participante; 

IV - 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.  

4.2. ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL PESSOA FÍSICA 

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.  

 

4.3. ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL PESSOA JURÍDICA 

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;  
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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; e 

 

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 modelo da Resolução FNDE n.º 4 de 02 de abril de 2015.  

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 05 dias após o prazo da publicação da relação dos proponentes e no prazo de 10 

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.  

4.4. Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar o 

nome, o CPF e nº da DAP Física de cada agricultor familiar fornecedor quando se tratar de 

Fornecedor Individual ou Grupo Informal, e o CNPJ E DAP jurídica da organização produtiva 

quando se tratar de Grupo Formal. 

4.5. Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos constatada na abertura 

dos envelopes poderá ser concedido abertura de prazo para sua regularização de até 05 dias, 

conforme análise da Comissão Julgadora.  

 

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS  

5.1. Para seleção, em sessão pública a ser realizada no dia 18/03/2019 às 08:30hs (oito horas e 

trinta minutos) 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 
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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. 

 

6. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS 

As amostras dos produtos deverão ser entregues até 03 (três) dias úteis após a homologação do 

ganhador, na Secretaria Municipal de Educação, junto a divisão de alimentação escolar, bem 

como cópia  dos alvarás solicitados. Maiores informações na sede da Secretaria Municipal de 

Educação, na Rua Praça São Francisco de Assis, nº 1583, Município de Planalto/PR, pelo 

telefone (46) 3555 8100 – Ramal 222.  

 

7. LOCAIS DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

7.1 Os alimentos deverão ser entregues de acordo com as quantidades solicitadas pela 

Secretaria Competente, mediante requisição de compra específica e a sua entrega será realizada 

parceladamente conforme a necessidade da Secretaria; 

7.2 A Secretaria, a seu critério e necessidade, poderá acrescentar ou excluir algum local de 

entrega, ficando obrigada a Contratada a cumprir com o novo roteiro de entregas. 

7.3 Os gêneros alimentícios deverão ser entregues nas seguintes unidades: 

CMEI’s 

 Centro Municipal de Educação Infantil Estação do Aprender – Rua Abilio Rambo 

N°.249, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Município de Planalto, Estado do Paraná; 

 Centro Municipal de Educação Infantil Marco Antônio Schiavo- Avenida Rio Grande 

do Sul, N°214, Bairro João Zacco Paraná, Município de Planalto, Estado do Paraná;  

ESCOLAS 

 Escola de Educação Especial Joaquina de Vedruna- APAE, Rua Balduino Menegazzi, 

N° 275, Centro, Município de Planalto, Estado do Paraná; 

 Escola Municipal Professor Láudio Afonso Heinen, Rua Paraná N°1450, Centro, 

Município de Planalto, Estado do Paraná; 

 Escola Municipal Professor Láudio Afonso Heinen, Rua Paraná N°1525, Centro, 

Município de Planalto, Estado do Paraná; 

 Escola Municipal Professora Solange Bueno da Silva, Rua Paraná, N°10, Bairro João 

Zacco Paraná, Município de Planalto, Estado do Paraná; 
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 Na Secretaria Municipal de Educação de Planalto situada na Rua Paraná, n.º 1571, 

Centro, Município de Planalto, Estado do Paraná, aqueles itens destinados para as 

escolas situadas no interior do município, aqueles itens destinados para as escolas 

situadas no interior do município, nas segundas feiras até as 13:00 horas. 

7.4 - Caso o contratante não entregue no dia e horário estabelecido os produtos destinados para 

as escolas situadas no interior do município, será sua a responsabilidade de entrega.  

 

8. PAGAMENTO  

O pagamento será realizado até o 15° dia útil após a última entrega do mês, através de 

transferência bancaria, mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao 

fornecimento efetuado, vedada à antecipação de pagamento, para cada faturamento.  

 

9 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

9.1 - A vigência do contrato será de doze (12) meses, contados da assinatura do contrato. 

 

10 - DA RESCISÃO 

10.1 - Ocorrendo motivo que justifique, atendido em especial o interesse do CONTRATANTE, 

o presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente nos moldes da Lei n.º 8.666/93, pelo 

CONTRATANTE a qualquer momento, mediante notificação para imediata suspensão dos 

serviços. 

10.2 - A CONTRATADA poderá a qualquer tempo denunciar o ajuste, bastando, para tanto, 

notificar previamente a Administração, com antecedência de 30 (trinta) dias. 

 

11 - DAS PENALIDADES 

11.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas ou o cumprimento em 

desacordo com o pactuado acarretará ao CREDENCIADO as penalidades previstas no art. 87 

da lei 8.666/93 e alterações, conforme a gravidade da infração e independentemente da 

incidência de multa e sem prejuízo do descredenciamento. 

 

12 - DA MULTA 

O contratado estará sujeito às penalidades previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93 de 

21/06/1993, seus parágrafos e incisos. 

À CONTRATADA serão aplicadas multas pela CONTRATANTE a serem apuradas na forma, 

a saber: 

I - De até 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, quando a CONTRATADA por ação 

omissão ou negligência, infringir qualquer das obrigações estipuladas neste instrumento. 

II - Multa de 1% (um) por cento, sobre o valor de cada item da proposta atualizada, por dia que 

exceder o prazo contratual para fornecimento do objeto. 

III- Multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de 

inexecução parcial ou qualquer outra irregularidade. 
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IV - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta, pela inexecução total do 

contrato, e em caso de rescisão contratual por inadimplência da CONTRATADA. 

V - As multas mencionadas nos itens I, II, III e IV serão descontadas dos pagamentos a que a 

contratada tiver direito, ou mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda judicialmente 

quando for o caso. 

Parágrafo Único – Pela inexecução total ou parcial do Contrato suspensão temporária de 

participação em licitação, chamamento publico e impedimento de contratar com a 

administração, pelo prazo de 02 (dois) anos. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das 

demais sanções, administrativas ou penais, previstas na Lei 8.666/93. 

 

13 - DOS CASOS OMISSOS 

13.1 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n.º 8.666/93, dos princípios gerais de 

direito, da Lei Federal Nº 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde) e das normativas do Sistema Único 

de Saúde (SUS). 

 

14 - DO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 

14.1 - A fiscalização da execução do objeto do Contrato será feita pela CONTRATANTE, 

através de profissionais qualificados, tendo como Fiscal Titular a Senhora Patrícia Trevisan  

(Contato: (46) 3555-8122 ou alimentacaoescolar@planalto.pr.gov.br) e como suplente a 

Senhora Ana Francisca Gluszewicz. 

14.2 – Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte da 

contratada, os titulares da fiscalização deverão,  de imediato, comunicar por escrito ao órgão de 

administração da CONTRATANTE, que tomará as providências para que se apliquem as 

sanções previstas na lei, no Edital, no Termo de Referência e na Minuta de Contrato sob pena 

de responsabilidade solidária pelos danos causados por sua omissão. 

 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS  

15.1. A presente Chamada Pública poderá ser obtida nos seguintes locais: Diário Oficial do 

Município. 

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

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

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

a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$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 
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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.  

16.4. A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato de 

Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar que 

estabelecerá com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas 

que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os 

termos da chamada pública e da proposta a que se vinculam, bem como do Capítulo III – Dos 

Contratos, da Lei 8.666/1993. 

16.5. Os preços dos produtos não poderão ser reajustados durante a vigência do Contrato; 

16.6 A quantidade estimada para serve apenas como orientação, não constituindo garantia de 

faturamento; 

16.7 Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes da 

interpretação do Edital, deverão ser solicitadas ao Município de Planalto, Secretaria de 

Administração, setor de Licitações, pelo e-mail licitacao@planalto.pr.gov.br ou pelo telefone 

(46) 3555-8100. 

 

 

Planalto-PR, 22 de Fevereiro de 2019. 

 

 

_____________________________________ 

INÁCIO JOSÉ WERLE 

Prefeito Municipal 

 

 

_____________________________________ 

ÉRICA TOMAZONI 

Sec. Mun. de Educação 


