EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2019 – CADASTRO DE
PRODUTORES RURAIS PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A
ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.
1 – PREÂMBULO
1.1. O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ,
inscrito no CNPJ nº 76.381.854/0001 – 27, com sede à Rua João Ormindo de
Resende, 686, Centro, bem como a Lei nº 11.947/2009, Resolução CD/FNDE nº
26/2013, Resolução CD/FNDE nº 04/2015 e demais legislações aplicáveis à matéria

Resolução/CD/FNDE nº 38, de 16 de julho de 2009, torna pública a realização
de CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS DE PESSOA FÍSICA OU
JURÍDICA, PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS, PARA A
ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, nos termos das condições
estabelecidos no presente Instrumento de Chamamento.
1.2. A análise da documentação dos interessados será realizada pelos
membros da Comissão Técnica de Credenciamento do Município de Cruzeiro
do Oeste, com avaliação final em conformidade com os parâmetros e requisitos
estabelecidos neste Edital;
1.3. O processo de credenciamento contempla a análise documental dos
interessados e o cumprimento das demais exigências contidas no presente
Edital.
2 – OBJETO DO CREDENCIAMENTO
2.1. O presente Chamamento Público tem por objeto o Credenciamento da
pessoas físicas e ou jurídicas, na área de Agricultura Familiar, para o
fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis, em atendimento a
alimentação escolar, deste Município, que serão pagos com Recurso Federal,
valore esses cotados das Centrais de Abastecimento do Paraná S/A – Média
das pesquisas de Preços de referência máximo.
OBS: SERÁ FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – DIVISÃO
DE MERENDA ESCOLAR, OS PRODUTOS QUE SERÃO FORNECIDOS
ATRAVÉS DO CREDENCIAMENTO, CONFORME ANEXO III, DESTE EDITAL
3 – REGÊNCIA LEGAL
O presente credenciado é regido pela Lei Federal n. º 8.666, de 21 de junho de
1993, com alterações posteriores e demais legislação pertinentes, bem com a
Resolução/CD/FNDE nº38, de 16 julho de 2009, aplicando-se, no que couber,
os princípios de direito público, suplementados pelo direito privado.
4. PRAZOS
4.1. O requerimento de credenciamento deverá ser dirigido a Comissão
Técnica de Credenciamento, acompanhado de toda a documentação exigida
de acordo com o item 5 deste Edital, devendo ser protocolado junto a Prefeitura
Municipal de Cruzeiro do Oeste, situado à Rua João Ormindo de Resende,
686, em envelope lacrado;

4.2. O prazo de vigência do contrato a ser celebrado em decorrência do
credenciamento será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60
(sessenta) meses.
4.3. O recebimento dos envelopes referentes à documentação e à proposta de
preço dar-se-á no endereço supra até às 16:00 horas do dia 10/04/2019,
sendo que a abertura dos envelopes dar-se-á às 09:00 horas do dia
11/04/2019, no mesmo local.
4.4. O limite de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar Rural e do
Empreendedor Familiar Rural cooperado é de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por
DAP, por ano civil, por Entidade Executora (ex), referente à sua produção, conforme
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Resolução CD/FNDE nº
04/2015).

5. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA O CREDENCIAMENTO
5.1. Os seguintes documentos abaixo relacionados deverão ser apresentados
juntamente com o pedido de credenciamento:
5.1.1. PESSOA JURÍDICA:
Grupos formais da agricultura familiar e de empreendedores familiares rurais
constituídos em cooperativas e associações, devem apresentar os seguintes
documentos, de acordo com a Resolução/CD/FNDE nº 38, de 16 de julho de
2009.
a) Cópia do Estatuto e ata de posse da atual diretoria de entidade registrada na
Junta Comercial, no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso
de associações.
No caso de empreendimentos familiares, deverá ser apresentada cópia de
contrato social, registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica;
b) Prova de inscrição no cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) Prova de Regularidade junto a Fazenda Federal e Municipal, do domicílio da
empresa em plena validade;
e) Prova de Regularidade junto ao Fundo de garantia por Tempo de Serviço;
(FGTS), emitido pela Caixa Econômica Federal, em plena validade;
f) Cópia de aptidão ao Pronaf – DAP jurídica;
g) Cópia do comprovante CAD/ICMS (Cadastro do Produtor Rural, junto ao
Município);
h) Projeto de vendas de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para a
alimentação escolar, conforme anexo V da Resolução/CD/FNDE nº 38, de 16
de julho de 2009;
i)Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o
caso;
g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Certidão quanto a
Tributos Municipais), do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente,
na forma da lei.

5.1.2. PESSOA FÍSICA:
Os produtores informais (que não possuem CNPJ) devem apresentar os
seguintes documentos de acordo com a Resolução/CD/FNDE nº 38, de 16 de
julho de 2009;
a) Prova de cadastro de pessoa física (CPF);
b) Cópia da DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf) principal, ou extrato da
DAP, do agricultor familiar participante;
c) Cópia do comprovante CAD/Pró (Cadastro do Produtor Rural, junto ao
Município);
d) Projetos de vendas de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para
alimentação escolar, conforme modelo a ser retirado na Secretaria Municipal
de Educação – Divisão de Merenda Escolar;
e) Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o
caso;
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Certidão quanto a
Tributos Municipais), do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente,
na forma da lei.
5.2. Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou em
qualquer outro processo de cópia autenticada, sendo recepcionado o pedido de
credenciamento somente mediante a documentação completa estabelecida;
5.3. A Comissão Técnica de Credenciamento poderá, durante a análise da
documentação, convocar os interessados para quaisquer esclarecimentos que
porventura se façam necessários;
5.4. Será inabilitado o interessado que não apresentar toda a documentação
exigida no presente Edital;
5.5. A classificação será de acordo com a ordem de entrega dos envelopes
com a documentação exigida.
5.6. Os modelos necessários estão à disposição dos interessados na
Secretaria Municipal de Educação – Divisão da Merenda Escolar.
6DO PROCESSAMENTO DO CREDENCIAMENTO.
6.1. Serão credenciados os interessados que preencham os requisitos
previstos neste Edital, de acordo com as necessidades conforme
disponibilidade financeira e orçamentária;
6.2. Após análise da documentação e com base no parecer técnico
mencionado na cláusula anterior, a Comissão Técnica de Credenciamento
emitirá Relatório Conclusivo, sobre a viabilidade do credenciamento, o qual
será submetido de imediato para a contratação;
6.3. Das decisões da Comissão Técnica de credenciamento caberá recurso à
Autoridade Superior, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da ciência
da decisão;
7 - DA CONTRATAÇÃO
7.1. Com a conclusão da análise, os requisitos atendidos ou não para o
credenciamento os interessados serão comunicados no prazo máximo de até
60 (sessenta) dias corridos, a contar da data final de entrada das propostas;
7.2. Os interessados que forem habilitados ao credenciamento serão
Contratados por meio de instrumento contratual de fornecimento, de natureza

precária, caracterizado pela unilateralidade e discricionariedade, onde se
estabelecerão os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, podendo
o contrato ser rescindido, a qualquer tempo, sem que caibam aos contratados
quaisquer direitos, vantagens ou indenizações;
7.3. São de inteira responsabilidade das empresas e profissionais contratados,
as obrigações pelos encargos previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais
resultantes de execução do Contrato;
7.4. As empresas (cooperativas ou associações) ou produtor rural individual,
ora contratados são responsáveis pelos danos causados diretamente a Divisão
da Merenda Escolar, seus segurados ou terceiros, decorrentes da execução do
contrato.
8 - DO PREÇO
A remuneração pelo fornecimento será de acordo com o repasse do Ministério
da Educação, ao Município de Cruzeiro do Oeste, valores esses cotados das
Centrais de Abastecimento do Paraná S/A – Média das pesquisas de Preços
de referência máximo, conforme relatório de fornecimentos realizados.
9 – DOS RECURSOS FINANCEIROS
Para atender as despesas decorrentes do credenciamento, valer-se-à de
recursos próprios e que estão livres e não comprometidos, conforme
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA vigente da Secretaria de Educação – Divisão de
Merenda Escolar, a serem discriminadas no ato da contratação, bem como
financiado extra-teto pelo Ministério da Educação.
10 – DAS SANÇÕES
O inadimplemento contratual implicará em sanções previstas na Lei de
Licitações e no contrato, assegurado o direito de ampla defesa.
11 – DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. A Secretaria de Educação poderá, a qualquer tempo, motivadamente,
aditar, revogar total ou parcialmente, ou mesmo anular o presente processo,
sem que disso decorra de qualquer direito ou indenização ou ressarcimento
para os interessados, seja de que natureza for;
11.2. A Secretaria de Educação poderá, a qualquer tempo, realizar novos
credenciamentos, através da divulgação de um novo regulamento;
11.3. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de
interpretação do presente Edital deverá ser encaminhado por escrito à
Comissão Técnica de Credenciamento.
Cruzeiro do Oeste, 18 de Março de 2019.

Maria Helena Bertoco Rodrigues
Prefeita Municipal

ANEXO I
MODELO I – PESOA JURÍDICA
(em papel timbrado/personalizado de empresa)
A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste
O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no CREDENCIAMENTO
DE EMPRESAS (cooperativas e associações) na Área de AGRICULTURA
FAMILIAR, divulgado pelo Município de Cruzeiro do Oeste - PR, objetivando o
fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis, em atendimento a
alimentação escolar, deste Município, nos termos do chamamento público
divulgado em ___/___/___ .
Razão Social:_________________________
Nome Fantasia: _____________________________
Endereço Comercial:
CEP:_________________________
Cidade:
_____________________
Estado:____________________________
CNPJ:____________________________
Responsável:____________________________________
R.G. do responsável: _________________________
CPF do responsável: ________________________
Endereço:
Fone:___________________________ Data:_________________________
(assinatura do solicitante)
______________________________________
(nome do solicitante)
______________________________________
MODELO II – PESSOA FÍSICA
A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste
O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no CREDENCIAMENTO
DO PRODUTOR RURAL, na ÁREA DE AGRICULTURA FAMILIAR, divulgado
pelo Município de Cruzeiro do Oeste - PR, objetivando o fornecimento de
gêneros alimentícios perecíveis, em atendimento a alimentação escolar, deste
Município, nos termos do chamamento público divulgado em ___/___/___ .
Nome: _____________________________
R.G. ____________________________
CPF:_____________________
Endereço:
____________________________________
CEP:
__________________________
Cidade:
________________________________
Estado:
________________________
Fone:_______________________________
Data: __________________________
(assinatura do solicitante)______________________________________
(nome do solicitante) ____________________________
Cruzeiro do Oeste, ------, --------de 2019.

ANEXO II
CONTRATO N.º ___/2019
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM
LICITAÇÃO DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIENTAÇÃO ESCOLAR
(MODELO)
A (nome da entidade executora), pessoa jurídica de direito público, com sede à
Rua _____________, N.º
_____, inscrita no CNPJ sob n.º _________________________, representada
neste ato pelo (a) Prefeito
(a) Municipal, o (a) Sr. (a) _____________________, doravante denominado
CONTRATANTE, e por
outro lado (nome do grupo formal ou informal), com sede à Av.
_____________, n.º____, em
(município), inscrita no CNPJ sob n.º ________________________, (para
grupo formal), doravante
denominado (a) CONTRATADO (A), fundamentados nas disposições Lei n°
11.947/2009, e tendo em
vista o que consta na Chamada Pública nº _______, resolvem celebrar o
presente contrato mediante as
cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA
FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de
educação básica pública, verba FNDE/PNAE, ___ semestre de ___, descritos
nos itens enumerados na Cláusula Terceira, todos de acordo com a chamada
pública n.º _____, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA:
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar ao
CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura
Familiar parte integrante deste Instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA:
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominados CONTRATADOS, será
de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua
produção, conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação
Escolar.
CLÁUSULA QUARTA
OS
CONTRATADOS
FORNECEDORES
ou
as
ENTIDADES
ARTICULADORAS deverão informar ao

Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais de venda
dos participantes do
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios, consoante ao Projeto de Venda de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no
máximo 30 dias após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta
disponibilizada pelo MDA.
CLÁUSULA QUINTA:
O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento
da Ordem de Compra,expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo
do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até ____,
_______________ de 2020.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de
acordo com a chamada pública n.º _________.
b. O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo
de Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela
alimentação no local de entrega, consoante o anexo deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA:
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a)
CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$
_____________ (_______________________), conforme listagem anexa a
seguir:
CLÁUSULA SÉTIMA:
No valor mencionado na cláusula quarta estão incluídas as despesas com
frete, recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais,
sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas
necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA OITAVA:
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes
dotações orçamentárias:
_____________________________________PROG.
ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR – PNAE
_____________________________________PROG.
ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR – INDÍGENA
_____________________________________PROG.
ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR – QUILOMBOLA
CLÁUSULA NONA:
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta,
alínea “b”, e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação,
efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês
anterior.
Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA:
O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para
pagamento do CONTRATADO FORNACEDOR, deverá pagar multa de 2%,

mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida. Ressalvados os
casos quando não efetivados os repasses mensais de recursos do FNDE em
tempo hábil.
CLÁUSULA ONZE:
Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-á conforme o § 1º,
do art. 20 da Lei n°
11.947/2009 e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DOZE:
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco)
anos, cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos
participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura
Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.
CLÁUSULA TREZE:
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos
das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade,
apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e
documentos anexos, estando à disposição para comprovação.
CLÁUSULA QUATORZE:
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o
ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA QUINZE:
O CONTRATANTE em razão as supremacia dos interesses públicos sobre os
interesses particulares poderá:
a. modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades
de interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
b. rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou
inaptidão do CONTRATADO;
c. fiscalizar a execução do contrato;
d. aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do
CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindolhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já
realizadas.
CLÁUSULA DEZESSEIS:
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for
o caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DEZESSETE:
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de
Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE
e outras Entidades designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA DEZOITO:
O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.º _________/2019,
pela Resolução CD/FNDE nº _____/2009 e pela Lei n° 11.947/2009 e o

dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada,
também, onde o contrato for omisso.
CLÁUSULA DEZENOVE:
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal
entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VINTE:
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas,
por meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de
recebimento, por fax, transmitido pelas partes.
CLÁUSULA VINTE E UM:
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua
efetivação, por carta, consoante Cláusula Vinte, poderá ser rescindido, de
pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação
judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
a. por acordo entre as partes;
b. pela inobservância de qualquer de suas condições;
c. quaisquer dos motivos previstos em lei.
CLÁUSULA VINTE E DOIS:
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos
adquiridos ou até ______de__________de _________.
CLÁUSULA VINTE E TRÊS:
É competente o Foro da Comarca de ____________________________ para
dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em
três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.
____________________(município), ____de________ de ________.
______________________________________________
PREFEITO MUNICIPAL.
______________________________________________
CONTRATADA
______________________________________
( agricultores no caso de grupo informal)
TESTEMUNHAS:
1. ________________________________________
2. ________________________________________

ANEXO III
MAPA DE COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Item/ Descrição/Unidade
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Abóbora Moranga - kg
Abóbora Seca/Pescoço – kg
Abobrinha Verde Extra – kg
Acelga – mç 400g
Aipim/Mandioca – kg
Alface Crespa/Lisa Grande – pé
Alho graúdo – kg
Banana caturra – kg
Batata comum – kg
Beterraba extra – kg
Bolacha caseira - kg
Cebola graúda- kg
Cenoura comum – kg
Cheiro verde – mç 400g
Chuchu extra – kg
Couve brócolo – mç 500g
Couve manteiga – mç 400g
Doce de leite caseiro - kg
Laranja pêra – kg
Limão rosa – kg
Limão tahiti médio – kg
Mamão comum Formosa – kg
Pão caseiro - kg
Repolho verde médio – kg
Tangerina Ponkan graúda - kg
Tomate longa vida - kg

