
MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER 
 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 02/2014 
Processo Administrativo nº 018.01.09.05/2014 

 
 
 

O Município de Almirante Tamandaré do Sul, Pessoa Jurídica de 
Direito Público  Interno, inscrito no CNPJ sob o nº- 04.215.782/0001-37 com sede na 
Av. General Lopes de Oliveira n°- 845 em Almirante Tamandaré do Sul – RS, neste 
ato representado pelo Prefeito Ironi José Sebben, através da Comissão de Licitações  
do Municipío, TORNA PÚBLICO, para o conhecimento dos interessados, que ás 8 
horas e 30 minutos do dia 10 de julho de 2014,  no prédio da Prefeitura Municipal, 
localizado na Av. General Lopes de Oliveira n°- 845, reunirá-se a Comissão 
Permanente de Licitação, designada pela Portaria n°- 172.14 de 05 de junho de 2014, 
com a finalidade de habilitação dos fornecedorese recebimento das propostas de 
gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, em 
conformidade coma a Lei Federal nº 11.947/09 e Resolução CD/FNDE nº 26 de 17 de 
junho de 2013, com dispensa de licitação nos termos da Lei Federal n°- 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e suas alterações, segundo as condições estabelecidadas  neste Edital, 
nos seus anexos e na minuta de contrato, cujos os termos igualmente o integram.  
 

 
1 –  CONDIÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 
As pessoas físicas ou jurídicas interessadas em fornecer Gêneros alimentícios 

para atendimento ao Programa da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, 
conforme Lei Federal nº 11.947/09 e Resolução CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 
2013, nas escolas Municipais do Município de Almirante Tamandaré do Sul, deverão 
apresentar os seguintes documentos, em original ou por cópia autenticada em 
tabelionato ou pelo (s) servidores encarregado (s) da recepção dos mesmos, ou, 
ainda, retirados pela internet, nos casos em que isso for possível. 

 
 
 
 
 
 
 



2 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 

O participante deverá apresentar os documentos de habilitação e proposta ou 
(projeto de venda) em envelopes distintos, lacrados, identificados respectivamente 
como nº 01 e nº02. 

 
 
AO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL 
EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 02/2014 
ENVELOPE Nº 01 DOCUMENTOS 
PROPONENTE (NOME COMPLETO) 
 
 
AO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL 
EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 02/2014 
ENVELOPE Nº 02 PROJETO DE VENDA (PROPOSTA DE PREÇO) 
PROPONENTE (NOME COMPLETO) 
 

3 - HABILITAÇÃO (ENVELOPE N°.01): 
 
3.1. DOCUMENTOS PARA PESSOAS FÍSICAS (GRUPOS INFORMAIS 

OU FORNECEDORES INDIVIDUAIS). 
 

a) D.A.P. – Declaração de Aptidão do Pronaf-  (emitida nos últimos 30 dias).  
b)  Inscrição Estadual (bloco de produtor). 
c) Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF). 
d) Registro Geral (Carteira de Identidade). 
e) Certidão negativa de Débito com o Município de Almirante Tamandaré do 

Sul. 
f) Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de 

produção própria, relacionada no projeto de venda ou proposta.  
 
3.2. DOCUMENTOS PARA PESSOAS JURÍDICAS (GRUPOS 

FORMAIS) 
 

a) Estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada na Junta 
Comercial, no caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, no caso de associações. No caso de empreendimentos familiares, 
deverá ser apresentada o Contrato Social, registrado em Cartório de Registros 
Civil de Pessoas Jurídicas; 

b) DAP, jurídica para associações e cooperativas (emitida nos últimos 30 dias); 



c) Certidões negativas junto ao INSS, FGTS, Município, Receita Federal e Dívida 
Ativa da União (conjunta); 

d) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
e) Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos 

pelos associados relacionados no projeto de venda ou proposta. 
f) Alvará de localização fornecido pelo Município em que está sitiuado; 
g) Declaração da Associação ou Cooperativa, firmada pelo seu representante, de 

que não emprega menor, em cumprimento ao inciso XXXIII do art. 7°- da 
Constituição da República; 

h) Certidão Negativa de Débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos 
termos do Título VII – A da Constituição das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto – Lei n°- 5.452, de 1- de maio de 1943, e Lei n°- 12.440, de 7 de julho de 
2011.  
 
Observação 1: Na  ausência ou irregularidade de qualquer desses documentos, 
a Eex. Abrirá o prazo de 03 dias úteis para a regularização da documentação. 

 
   
 

3.3.  DO PROJETO DE VENDA (PROPOSTA FINANCEIRA ENVELOPE 
N°. 02): 

           A proposta do fornecedor individual, grupo informal ou formal, deve 
descrever o produto quanto á sua caracterização e á quantidade a ser fornecida. 
Ainda, deve estar acompanhada do projeto de venda. 
 

a) Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da 
agricultura Familiar o nome, o CPF e n°. da DAP Física de cada agricultor 
familiar fornecedor dos gêneros constantes no Projeto. 

 
b)  Os Projetos de venda de Gêneros Alimentícios da agricultura Familiar 

e/ou  Empreendedor Familiar Rural para Alimentação devem ser 
entregues com assinatura dos agricultores participantes. 

 
4 – AS PREVISÕES DAS QUANTIDADES DE PRODUTOS A SEREM 
ADQUIRIDOS SÃO: 
  
 A quantidade de gêneros alimentícios a serem adquiridos é estimada com base 
nos cardápios elaborados pela nutricionista do Município, para o exercício de 2014, 
relacionados abaixo: 

 
 
 



 Alface: 130 un.  
 Alho: 20 kg. 
 Batata doce: 50 kg 
 Batata inglesa: 350 kg 
 Beterraba: 75 kg 
 Brócolis: 50 kg 
 Cebola: 220 kg 
 Cenoura: 180 kg 
 Chuchu: 60 kg 
 Couve flor: 25 un 
 Laranja: 100 kg 
 Mandioca sem casca: 150 kg 
 Melão: 40 kg 
 Moranga: 75 kg 
 Ovos: 150 dz 
 Pimentão verde: 20 kg 
 Repolho: 80 un 
 Suco sabores sortidos (embalagem 1 litro): 450 un 
 Tomate: 350 kg  

 
A tabela das quantidades e preços estimados, encontra-se no anexo I desde 

edital. 
 
4.1. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS: 
 
a) Os produtos acima deverão ser entregues nas Escolas Municipais: E.M.E.F. 

Raimundo Nedel, situada na rua Carlos Masmann, s/nº, Distrito de Rincão do 
Segredo, E.M.E.F. Bento Gonçalves, situada na rua Joaquim Grespan, s/nº, Distrito 
de Linha Vitória e E.M.E.I. Cantinho da Criança, situada na rua Carlos Francisco 
Gloeckner, nº 340, Centro, Almirante Tamandaré do Sul, da seguinte forma:  

a.1) semanalmente ou quinzenalmente nas terças-feiras pela parte da manhã e 
ou quando for solicitado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer;  

a.2)  as entregas ocorrerão de forma parcial durante o período letivo, de 
acordo com a ordem de entrega quantitativa dos produtos, emitida pela Secretaria de 
Educação; 

a.3) além da entrega no local designado, o fornecedor vencedor deverá 
descarregar e armazenar os produtos em local indicado pelo servidor da Secretaria 
de Educação, compromentendo-se, ainda, integralmente com eventuais danos 
causados aos produtos; 

a.4) quanto a problemas de qualidade dos produtos ou das condições das 
embalagens, o fornecedor será notificado pela Secretaria de Educação e se 



responsabilizará pela troca do produto que apresentar problemas, mesmo que já 
tenha sido distribuido nas escolas da rede Municipal.  

 
4.1.1. Todos os produtos deverão atender ao disposto na legislação de 

alimentos, estabelecida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária/Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Resolução RDC n°- 259/02 e 216/2004 – 
ANVISA). 
 
5- CRITÉRIOS PARA A ESCOLHA DO FORNECEDOR: 

 
5.1  No caso de participar mais de um agricultor (fornecedor individual, 

grupo informal ou formal ) para o mesmo produto/item, ocorrerá empate. Para 
priorização das propostas, deverá ser observada a seguinte ordem para desempate. 

5.2 Os fornecedores locais no município. 
5.3  Os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos 

ou agroecológicos, segundo a Lei n°- 10.831/2003. 
5.4  Os grupos formais ( organizaçoes produtivas detentoras de declaração 

de Aptidão ao Pronaf – DAP Física, organizados em grupos) e estes sobre os 
Fornedores individuais. 

5.5  Organizações com maior percentagem de agricultores familiares e/ou 
empreendedores familiares rurais no seu quadro de sócios, conforme DAP Jurídica. 

5.6 Em caso de persistir o empate será realizado sorteio. 
5.7  Caso a Entidade Executora, não obtenha de um único fornecedor as 

quantidades de produto poderá complementar com as demais, levando em 
considerações a ordem de desempate. 

5.8 O preço da aquisição será o determinado pela Administração.  
  
6-  PERÍODO DE VIGÊNCIA: 

 
6.1.   O termo inicial do contrato será o de sua  assinatura, e o final ocorrerá 

no dia 14 de dezembro do corrente ano, (término do ano letivo). Considerando os 
produtos disponíveis na safra de acordo com a produção agrícola no período. 

 
7  -  DA CONTRATAÇÃO: 

 
Declaro vencedor, o agricultor familiar (grupo formal ou informal) deverá 

assinar o contrato no prazo de 02 (dois) dias, a contar da convocação. 
 
 
 
 
 



8-  DO PAGAMENTO 
 
                8.1.  Os pagamentos serão efetuados contra empenho até o dia 15 (quinze) 
do mês subseqüente ao da entrega dos produtos, juntamente com a respectiva nota 
fiscal. Somente serão pagos os valores correspondentes aos produtos atestados pelo 
Secretário responsável.  
 
9-  RESPONSABILIDADES DOS FORNECEDORES: 

 
9.1. Os fornecedores que aderirem a este processo declaram que 

atendem as exigências legais e regulatórias a execução do seu objeto,  sujeitando-se 
em caso dedeclaração falsa,á pena de suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento de contratar com a administração, pelo prazo de 12 (doze) 
meses. 
                        9.2. O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios 
conforme o disposto no projeto de venda. 

9.3. O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios nos 
preços estabelecidos nesta chamada pública, durante a vigência do contrato. 

9.4. O fornecedor s ecompromete a fornecer os gêneros alimentícios 
para asescolas conforme cronograma de entrega a ser fornecido pela Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e Lazer. 

9.5. Será de responsabilidade exclusiva do agricultor o ressarcimento de 
eventuias  prejuízos decorrentes da má qualidade dos produtos  ou de atraso no 
fornecimento, que deverão ser apurados em processo administrativo próprio. 

 
10-  PENALIDADES: 

 
10.1. Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 10 

(dez) dias, após o qual será considerado inexecução contratual; 
10.2. Multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do 

contrato, cumulada com a pena desuspensão do direito de licitar e o impedimento de 
contratar com a Administração pelo prazo de 02 ( dois anos). 

 
Oservação: As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do 

contrato. 
 
 
 
 
 

 
 



11-   DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

11.1. As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação, correrão à 
conta da seguinte dotação orçamentária: 
 
Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer 
Projeto/Atividade: 05.2040 – Alimentação Escolar, Ensino Fundamental  
Dotação/Elemento Despesa: 302/3.3.90.30.00.0000 – Material de Consumo 
         301/3.3.90.30.00.0000 – Material de Consumo 
 
Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer 
Projeto/Atividade: 05.2041 – Alimentação Escolar, Educação  Infantil  
Dotação/Elemento Despesa: 305/3.3.90.30.00.0000 – Material de Consumo 
         303/3.3.90.30.00.0000 – Material de Consumo 
         304/3.3.90.30.00.0000 – Material de Consumo 
 
12– DOS RECURSOS: 

 
12.1. Das decisões proferidas decorrentes da presente chamada pública caberá 
recurso á  autoridade superior  no prazo de 03 (três) dias, e contra-razões no mesmo 
prazo, conforme art. 109 da Lei n°- 8.666/93. 
 
13-  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 
 13.1.  Fazem parte integrante deste edital o Termo de Referencia – Anexo I,  e 
Declaração em cumprimento ao art. 7° da Constituição – Anexo II. 
 
13.2.  Fica eleito o Foro da Comarca de Carazinho para dirimir quaisquer litígios 
oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro 
qualquer, por mais privilegiado que seja. 
 
13.3.  Maiores informações poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal da 
Fazenda, Setor de Licitações, na Avenida General Lopes de Oliveira nº 845, pelo Fone 
(54) 3615-1143, ou no seguinte endereço eletrônico: www.tamandaredosul.com.br  e 
e-mail: licitacao@tamandaredosul.com.br.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Município de Almirante Tamandaré do Sul, 16 de junho  de 2014. 

         
     
 
 
 
Ironi José Sebben 

                                               Prefeito Municipal 
 

 
 
 
 
 
Este edital se encontra examinado e  
aprovado por esta Assessoria Jurídica. 
Em ___-___-______. 
 
      ________________________ 
         Assessor (a) Jurídico (a)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 02/2014 
Processo Administrativo nº 018.01.09.05/2014 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
Abertura de envelopes: 10/07/2014 as 8:30  horas 
 
Local: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré do Sul 
 
1 – Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para 
alimentação escolar. 
 
2- Prazo de entrega: Os gêneros alimentícios deverão ser entregues semanalmente ou 
quinzenalmente nas terças-feiras pela parte da manhã e ou quando for solicitado pela 
Secretaria Municipal de Educação. 
 
3- Tipo de julgamento: Conforme critérios estabelecidos no item 5 deste edital. 
 
4- Valor total estimado: R$ 10.137,60 (dez mil cento e trinta e sete reais, com secenta 
centavos).  
 

5- Local de entrega: A entrega dos gêneros alimentícios será nas Escolas Municipais: 
EMEF Raimundo Nedel, situada na rua Carlos Masmann, s/nº, Distrito de Rincão do 
Segredo, EMEF Bento Gonçalves, situada na rua Joaquim Grespan, s/nº, Distrito de 
Linha Vitória e EMEI Cantinho da Criança, situada na rua Carlos Francisco 
Gloeckner, nº 340, Centro, Almirante Tamandaré do Sul, das 08:00 as 12:00 e 13:00 as 
17:00 horas.  

 

 

 

 

 

 

 



6- PRODUTOS, QUANTIDADES E PREÇOS ESTIMADOS: 

 

Item Descrição dos produtos Un. QTE. Total Valor 
unitário 
 

Valor total 

01 ALFACE Un 130 R$ 1,47 R$ 191,10 
02 ALHO Kg 20 R$ 16,23 R$ 324,50 
03 BATATA DOCE Kg 50 R$ 3,34 R$ 167,00 
04 BATATA INGLESA Kg 350 R$ 2,84 R$ 994,00 
05 BETERRABA Kg 75 R$ 3,79 R$ 284,25 
06 BRÓCOLIS Kg 50 R$ 4,19 R$ 209,50 
07 CEBOLA Kg 220 R$ 1,74 R$ 382,80 
08 CENOURA Kg 180 R$ 3,44 R$ 618,30 
09 CHUCHU Kg 60 R$ 3,74 R$ 224,40 
10 COUVE FLOR Un 25 R$ 4,99 R$ 124,75 
11 LARANJA Kg 100 R$ 2,09 R$ 209,00 
12 MANDIOCA SEM CASCA Kg 150 R$ 3,49 R$ 523,50 
13 MELÃO Kg 40 R$ 4,79 R$ 191,60 
14 MORANGA Kg 75 R$ 1,64 R$ 123,00 
15 OVOS Dz 150 R$ 4,09 R$ 613,50 
16 PIMENTÃO VERDE Kg 20 R$ 6,74 R$ 134,80 
17 REPOLHO Un 80 R$ 4,25 R$ 339,60 
18 SUCO SABORES SORTIDOS 

(embalagem 1 litro) 
Un 450 R$ 5,69 R$ 2.560,50 

19 TOMATE Kg 350 R$ 5,49 R$ 1.921,50 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO II 

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 02/2014 

Processo Administrativo nº 018.01.09.05/2014 
 
 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
A empresa xxxxx, através de seu representante legal, Sr.(a) xxx, CPF xxx (cargo na 
empresa). DECLARA para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da 
Licitação instaurada pelo MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL, 
Processo Administrativo n°. 018.01.09.05/2014, na modalidade CHAMAMENTO 
PÚBLICO n°. 02/2014, que não possui em seus quadros pessoa menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega pessoas 
menores de dezesseis anos. 
 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente. 
 
 

Data. 
 

ASSINTAURA DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA. 
 

OBS: SE PROCURADOR ANEXAR COPIA DA PROCURAÇÃO AUTENTICADA 
OU ORIGINAL. 

 
 
 
 
 

 


