EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LEI N° 11.947 DE
16/06/2009 / RESOLUÇÃO N° 38 DO FNDE DE 16/07/2009 / RESOLUÇÃO Nº 26 DE 17 DE JUNHO DE
2013 / RESOLUÇÃO Nº 4 DO FNDE DE 02/04/2015
DISPENSA Nº 00001/2020
REFERÊNCIA: PROCESSO N° 00002/2020
O Município da Campanha, CNPJ N° 18.712.174/0001-42, no uso de suas prerrogativas legais, através
do Prefeito Municipal Sr. Luiz Fernando Tavares , CPF nº 313.559.606-09, considerando o disposto no
art. 21 da Lei 11.947/2009 e na Resolução FNDE / CD Nº 38/2009 comunica aos interessados que está
procedendo o CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0001/2020 para aquisição de Gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar Rural e do Empreendedor Familiar Rural, em atendimento ao Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE) pelo período de até 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato.
Os interessados deverão apresentar envelopes de Habilitação e da Proposta de Preços (projeto de venda)
até o dia 17/02/2020 às 14 horas no Departamento de Compras e Licitações, juntamente com o Setor
de Alimentação Escolar, sito a Rua Dr. Brandão, n° 59, Centro - Fone: (35) 3261-2431. O Edital poderá ser
obtido no site: www.campanha.mg.gov.br.
1. DO OBJETO
1.1 O objeto do presente Chamamento Público consiste no cadastramento de grupos formais e/ou
informais de agricultores familiares para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar
Rural e do Empreendedor Familiar Rural, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede
Municipal de Ensino, conforme especificações e quantidades estimadas no Anexo I edital e seus anexos.
2. DA APRESENTAÇÃO
2.1 Os grupos formais ou informais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais
constituídos em cooperativas e/ou associações, interessados em participar deste Chamamento Público
deverão apresentar DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – Envelope 1 e PROPOSTA DE PREÇOS – Envelope
2, em dois envelopes distintos, devidamente lacrados (colados) até o dia, hora e local mencionados no
preâmbulo deste Edital.
2.2 Sugerimos fazer constar na sua parte externa, a seguinte inscrição:
ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPANHA / MG
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0001/2020 - Aquisição de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural.
PROPONENTE: (Nome/Razão Social da licitante).
CPF/CNPJ nº: (da licitante)
Endereço: (completo) Telefone, e-mail: (informar todos se houver).
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ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS (PROJETO DE VENDA)
À PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPANHA / MG
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0001/2020 - Aquisição de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural.
PROPONENTE: (Nome/Razão Social da licitante).
CPF/CNPJ nº: (da licitante)
Endereço: (completo) Telefone, e-mail: (informar todos se houver).
3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar deste Chamamento Público os Grupos Informais, Formais da Agricultura Familiar e
de Empreendedores Familiares Rurais constituídos em cooperativas e/ou associações, detentores da
Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP - Jurídica),
conforme a Lei da Agricultura Familiar nº 11.326, de 24 de julho de 2006, e enquadrados no Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e que atendam a todas as exigências
constantes deste Edital.
4. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 01
4.1 Para o processo de habilitação, o Grupo Formal da Agricultura Familiar e de Empreendedores
Familiares Rurais constituídos em Cooperativas e Associações deverão apresentar às Entidades
Executoras os documentos relacionados abaixo para serem avaliados e aprovados:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP Jurídica), para associações e/ou cooperativas;
c) cópia da Certidão Conjunta de Regularidade com os Tributos Federais e quanto à Dívida Ativa da União,
em vigor;
d) prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, em vigor, conforme legislação tributária do Município
expedidor da empresa que ora se habilita para este certame. A(s) Certidão(ões) deverá(ão) expressar de
forma clara e objetiva, a situação da licitante em relação a totalidade dos tributos (Mobiliários e
Imobiliários) a cargo da Fazenda Municipal. Mesmo no caso de a empresa não possuir imóvel(is) em seu
nome, ou seja, isenta de qualquer imposto municipal, deverá(ão) ser apresentada(s) certidão(ões)
emitida(s) pela Fazenda Municipal;
e) prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
em vigor, demonstrando a situação regular ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
f) prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), em vigor, demonstrando a
situação regular relativa aos encargos sociais instituídos por lei;
g) cópia do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade, devidamente registrados na Junta
Comercial, no caso de cooperativas, ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de
associações. No caso de empreendimentos familiares, deverá ser apresentada cópia do Contrato Social,
registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica;
h) Cópia autenticada do Alvará de Licença para Localização ou Exercício da Atividade,
com prazo de validade em vigência.
i)Certidão de Regularidade Trabalhista, conf. Lei nº 12.440/2011
j) Declaração de responsabilidade pelo controle do atendimento do limite individual de venda dos
Cooperados/Associados (grupos formais) (ANEXO IV).
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Departamento de Compras e Licitações

Fone: (35) 3261-1059 – e-mail: licitacampanha@gmail.com
Rua Dr. Brandão n° 59 – Cep 37400-000 – Campanha – MG.
CNPJ n° 18.712.174/0001-42

i) Declaração do Agricultor Familiar – produção própria grupos formais declaração de produção própria
(ANEXO V).
j) Declaração de Produção para mercado Institucional (PNAE). (ANEXO VII)
4.2 Os grupos informais ou fornecedores individuais deverão apresentar:
a) Cópia de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);
b) Cópia da DAP - principal (Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar – PRONAF), ou extrato da DAP, de cada Agricultor Familiar Participante, emitido nos
últimos 60 (sessenta) dias.
c) Documento de Identidade com foto.
d) Declaração do agricultor familiar – produção própria para grupos informais ou fornecedores
individuais - (Anexo VI).
e) Declaração de Produção para mercado Institucional (PNAE). (ANEXO VII)
OBS.: Os agricultores familiares fornecedores individuais ou organizados em grupos informais e
detentores de DAP física poderão contar com uma Entidade Articuladora (conforme definição do MDA) que
poderá, nesse caso, auxiliar na elaboração do Projeto de Venda. PNAE - FNDE
4.3 Os documentos expedidos pela INTERNET poderão ser apresentados em forma original ou cópia
reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos à verificação de sua autenticidade através de
consulta realizada pela Comissão Permanente de Licitação.
5. DA PROPOSTA DE PREÇOS (PROJETO DE VENDA) - ENVELOPE Nº 02
5.1 No ENVELOPE Nº 02 deverá ser apresentada proposta de preços acompanhada do Projeto de Venda de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar (Anexo III), devidamente
preenchida, devendo obedecer ao que se segue:
a) Ser formulada em 01 (uma) via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo a identificação da
cooperativa e/ou associação ou do Agricultor individual, datada e assinada em sua última folha e rubricada
nas demais (se houver) por seu representante legal.
b) Conter nome dos produtos/gêneros alimentícios ofertados, conforme especificações do Anexo I do
presente Edital, bem como a quantidade a ser fornecida;
c) Preço unitário e total para cada item ofertado, com os valores expressos em reais, sendo 02 (duas)
casas após a vírgula. No preço deverão estar incluídas todas as despesas referentes ao cumprimento do
objeto, tais como: transporte, carga e descarga, tributos, impostos e outros.
5.2 Não serão levadas em consideração quaisquer outras vantagens não previstas neste edital.
6. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO
6.1 No dia, horário e local designados para o início da sessão, os interessados deverão apresentar os
envelopes de credenciamento e proposta - sendo recomendável chegar 15 (quinze) minutos de
antecedência em relação ao horário previsto – quando a Comissão Permanente de Licitação, fará a
abertura dos mesmos de acordo com o recebimento, bem como a avaliação e aprovação da documentação
apresentada.
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7. DOS PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
7.1 Na análise das propostas e na aquisição deverão ser priorizadas as propostas de grupos do município.
Não se obtendo as quantidades necessárias, estas poderão ser complementadas com propostas de grupos
da região, do território rural, do Estado e do País, nesta ordem de prioridade.
7.2 Não serão recebidas documentações e propostas fora do prazo estabelecido neste Edital.
7.3 Os produtos da Agricultura Familiar e dos Empreendedores Familiares Rurais a serem fornecidos para
Alimentação Escolar serão gêneros alimentícios, priorizando, sempre que possível, os alimentos orgânicos
e/ou agro ecológicos.
7.4 Na definição dos preços para a aquisição dos gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e dos
Empreendedores Familiares Rurais, a Comissão Julgadora considerará os Preços de Referência (preço
médio) pesquisados em âmbito local.
7.5 No caso de existência de mais de um Grupo Formal participante do processo de aquisição para a
alimentação escolar, deve-se priorizar o fornecedor do âmbito local, desde que os preços sejam
compatíveis com os vigentes no mercado local, resguardadas as condições previstas nos §§ 1º e 2º, do
artigo 14, da Lei nº 11.947/2009.
8. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
8.1 Declarados os vencedores habilitados, qualquer participante poderá manifestar, imediata e
motivadamente, a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias corridos
para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais participantes, desde logo, intimados a
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, mediante solicitação oficial.
8.2. A falta de manifestação imediata e motivada do participante quanto ao resultado do certame,
importará preclusão do direito de recurso. Os recursos imotivados ou insubsistentes não serão recebidos.
9. DA QUALIDADE E QUANTIDADE DOS PRODUTOS
9.1 Os produtos a serem adquiridos pelo Município, deverão ser apresentadas no Setor de Alimentação
Escolar da Secretaria Municipal de Educação, sito a Rua Dr Brandão 59 – Centro, nos dias determinados e
serão submetidos aos testes necessários responsáveis pela alimentação escolar.
9.2 A quantidade dos produtos, de acordo com o anexo I, serão entregues semanalmente no endereço
citado, e deverão ser imediatamente pesados pelo Setor de Merenda Escolar. As quantidades cotadas são
estimativas, podendo ser acrescidas e/ou diminuídas, não tendo o Setor da Merenda Escolar a
obrigatoriedade da aquisição em sua totalidade.
10. DOS LOCAIS DE ENTREGA E DA PERIODICIDADE
10.1 – O local de entrega será o Almoxarifado da Merenda Escolar, situado a Rua Dr Brandão 59 - Centro –
Campanha /MG
10.2 – Cronograma de Entrega: O cronograma fica sob a responsabilidade da Seção de Merenda Escolar,
responsável por passar com antecedência a relação dos produtos que serão entregues no endereço citado.
11. DO PERÍODO DE VIGÊNCIA
11.1 O prazo de vigência para aquisição dos gêneros alimentícios da agricultura familiar para a
alimentação escolar, será até 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado
por igual período, considerando os produtos/itens disponíveis para o período de safra.
12. DOS PREÇOS A SEREM PAGOS
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12.1 O critério de seleção dos gêneros alimentícios será o mais vantajoso apresentado pelos proponentes,
considerando os preços de referência, cujos valores não podem ser superiores à média de preço.
12.2 Os preços de referência estão precedidos de pesquisa de preços junto ao mercado varejista e de
atacado no âmbito local.
13. DO AMPARO FINANCEIRO
13.1 As despesas decorrentes deste certame correrão por conta do orçamento de 2020, nas seguintes
dotações orçamentárias:
Red.

Dotação

Red.

Dotação

226

02.05.02.12.361.1306.4.028.3390.30.00

243

02.05.02.12.365.1306.4.030.3390.30.00

233

02.05.02.12.361.1306.4.029.3390.30.00

244

02.05.02.12.366.1306.4.031.3390.30.00

241

02.05.02.12.365.1306.4.029.3390.30.00

245

02.05.02.12.367.1306.4.032.3390.30.00

14. DO PAGAMENTO
14.1 Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após depois a efetiva entrega/fornecimento
dos produtos e, após a protocolização da nota fiscal correspondente devidamente atestada pelo
responsável pela Merenda Escolar.
15. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
15.1 Serão consideradas as propostas classificadas, que preencham as condições fixadas neste
Chamamento Público.
15.2 A Comissão de licitação classificará as propostas, considerando-se a ordenação crescente dos valores.
15.3 Após a classificação, o critério final de julgamento dos gêneros alimentícios será o menor preço
apresentado pelos proponentes em âmbito: local, regional, territorial, estadual ou nacional.
15.4 Cada grupo de fornecedores (formal) deverá obrigatoriamente ofertar sua quantidade de alimentos,
com preço unitário, observando as condições fixadas neste edital de Chamamento Público.
16. DA CONTRATAÇÃO
16.1 Uma vez declarado(s) o(s) vencedor(es) pela Comissão de Licitação, o(s) proponente(s) deverá(ão)
assinar o Contrato (Anexo III), no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a finalização do Chamamento
Público, sem quaisquer ônus adicionais.
16.2 O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural deve respeitar o
valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por Declaração de Aptidão ao PRONAF DAP/ANO.
17. DAS RESPONSABILIDADES DOS FORNECEDORES
17.1 Os fornecedores que aderirem a este processo declaram que atendem a todas as exigências legais e
regulatórias a execução do seu objeto e que possuem autorização legal para fazer a proposta, sujeitandose, em caso de declaração falsa, à pena de suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração Pública, bem como às penalidades da legislação civil e
penal aplicáveis.
17.2 O fornecedor compromete-se a fornecer os gêneros alimentícios conforme o disposto no projeto de
venda (Anexo II do presente edital), o padrão de identidade e da qualidade estabelecida na legislação
vigente e as especificações técnicas elaboradas pelo
responsável pela alimentação escolar.
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17.3 O fornecedor compromete-se a fornecer os gêneros alimentícios nos preços estabelecidos neste
chamamento público, durante o período de vigência do contrato.
17.4 O fornecedor compromete-se a entregar os gêneros alimentícios diretamente nos locais, de acordo
com o cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educação.
18. DAS PENALIDADES
18.1 Poderão ser aplicadas a Contratada, em caso de descumprimento a alguma das condições e exigências
estipuladas neste edital, as seguintes penalidades, dentre outras:
18.1.1 Advertência: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais
tenham concorrido, e desde que ao caso não se aplique as demais penalidades.
18.1.2 Pela recusa injustificada em entregar o produto, a empresa estará sujeita à multa
diária de 1% (um por cento), calculada sobre o valor adjudicado até o limite de 10% (dez por cento);
18.1.3 O atraso superior a 30 (trinta) dias caracteriza inexecução total, acarretando a suspensão
temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com esta Administração num prazo de
até dois anos.
18.2 Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, na
ocorrência de quaisquer das situações sujeitas às penalidades previstas neste edital.
19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1 A apresentação da proposta pela licitante implica aceitação deste edital, bem como das normas legais
que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de todas as
disposições contidas nesta licitação.
19.2 Os documentos apresentados na forma de cópias reprográficas deverão estar autenticados, podendo
ser autenticado pelo Setor de Compras.
19.4 Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, "caput" e parágrafo 1º. da Lei nº.
8.666/93, estão impedidos de participar deste Chamamento Público, por determinação do artigo 9º., inciso
III, da Lei nº. 8.666/93.
19.5 Todos os documentos deverão ser apresentados, se possível, em folha tamanho A4.
19.6 Os envelopes não abertos contendo a documentação dos licitantes ficarão em posse da Comissão de
licitações, à disposição das mesmas, pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos após a conclusão da
licitação. Ao término deste prazo os mesmos serão destruídos.
20. DOS ANEXOS
20.1 Fazem parte integrante deste edital:
20.1.1 Anexo I – Descrição detalhada dos gêneros alimentícios (especificações e quantidades estimadas
dos produtos).
20.1.2 Anexo II – Proposta Comercial (Projeto de Venda).
20.1.3 Anexo III – Minuta do Contrato.
20.1.4 Anexo IV - Declaração de responsabilidade pelo controle do atendimento do limite individual de
venda dos Cooperados/Associados (grupos formais).
20.1.5 Anexo V - Declaração do Agricultor Familiar – produção própria grupos formais declaração de
produção própria.
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20.1.6 Anexo VI - Declaração do agricultor familiar – produção própria para grupos informais ou
fornecedores individuais declaração de produção própria.
20.1.7 – Anexo VII – Declaração de Produção para mercado Institucional (PNAE).

Prefeitura Municipal da Campanha, 14 de janeiro de 2020.

Silvano Domingos da Silveira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LEI N° 11.947 DE
16/06/2009 / RESOLUÇÃO N° 38 DO FNDE DE 16/07/2009 / RESOLUÇÃO Nº 26 DE 17 DE JUNHO DE
2013 / RESOLUÇÃO Nº 4 DO FNDE DE 02/04/2015
DISPENSA Nº 0001/2020
REFERÊNCIA: PROCESSO N° 00002/2020
ANEXO I
1 – Do Objeto
1.1 – O objeto do presente Chamamento Público consiste no cadastramento de grupos formais e/ou
informais de agricultores familiares para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar
Rural e do Empreendedor Familiar Rural, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede
Municipal de Ensino, conforme relação do Anexo I, CONSTANDO, necessariamente: item, quantidade,
relação dos materiais, marca, preço unitário, bem como preço total do lote (COM NO MÁXIMO DUAS CASAS
APÓS A VÍRGULA).
Item

Código

Descrição

1

32295

ABOBORA MADURA - Produto de qualidade, tamanho

Unid.

Quant.

Preço médio
(trasnporte/emba
lagem)

KG

200

3,09

MAÇO

500

3,09

UN

800

1,89

KG

6.500

3,42

KG

200

9,09

médio, casca firme de coloração alaranjada, sem partes
amassadas e estragadas. Grau de maturação apropriado
para consumo
2

33743

ACELGA: Produto de qualidade, maço de tamanho

médio, coloração verde escura, sem partes amareladas
e estragadas.
3

11409

ALFACE - Produto de qualidade, pé de tamanho médio,

folhas de padrão liso ou crespo, com coloração verde,
sem partes estragadas e amareladas
4

11410

BANANA PRATA - Produto de qualidade, fruto

alongado, de casca lisa e tenra, tamanho e coloração
uniforme com polpa firme e intacta. Grau de
maturação apropriado para consumo.
5

11412

BATATA SALSA - Produto sem rama, fresca, compacta

e firme, sem lesões de origem física, rachaduras e
cortes. Tamanho uniforme.
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6

11414

BETERRABA - Produto qualidade, tamanho médio,

KG

250

3,15

PCT

700

3,09

KG

300

31,06

KG

800

31,06

MÇ

440

3,09

KG

800

19,78

firme, fresco, tenro, com casca de coloração vermelhavivo característica e sem amassados e partes
estragadas.Grau de maturação apropriado para
consumo
7

38163

BISCOITO POLVILHO (BISCOITO PIPOCA) - Produto de

qualidade, fresco, consistência crocante e macia, com
cor e aparência características. Produzidos a base de
polvilho, óleo e ovos. Embalados emsacos plásticos
transparentes atóxicos, contendo quantidade ou peso,
data de validade e data de fabricação impressos. Em
média 120 gramas pacote. (biscoito de pipoca)
8

40171

BOLACHA CASEIRA DE TRIGO - Produto de qualidade,

fresco, feitoa base de farinha de trigo
enriquecida.Produzido com matéria prima de ótima
qualidade, com aparência e sabor característicos.
Sabores variados: nata, coco e canela. Embalados em
saco de papel ou saco plástico transparente atóxico,
contendo peso, data de validade e data de fabricação
impressos
9

36125

BOLACHA DE NATA - Bolachinhas confeccionadas a

partir de ovos, açúcar, nata, farinha de trigo
enriquecida e fermento. Produto macio e fresco
enroladinho em forma de rosca. Embalagens de 1kg de
sacos de papel ou plástico transparente atóxico,
contendo peso, data de validade e data de fabricação
impressos.
10

33183

BRÓCOLIS - Produto de excelente qualidade, maço de

tamanho médio, coloração verde escura, sem partes
amareladas e estragadas.Grau de maturação apropriado
para consumo
11

43688

CAFE TORRADO E MOIDO - Pó fino, homogêneo,

coloração
castanha.
Devidamente
embalado.
Embalagem contendo dados do produto como: peso,
identificação, procedência, ingredientes, informações
nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e
vencimento
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12

11415

CENOURA - Produto qualidade, tamanho médio,

KG

800

3,09

MÇ

480

1,43

KG

250

3,25

MÇ

300

2,76

UN

11.000

2,18

KG

900

6,29

KG

800

6,29

coloração laranja, fresca, sem amassados e
apodrecimentos.Grau de maturação apropriado para
consumo.
13

33171

CHEIRO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA - Maço de

tamanho médio, fresco, folhas de coloração verde
escura, sem folhas amarelas e apodrecidas. (salsinha e
cebolinha)
14

11418

CHUCHU - Produto de excelente qualidade, tamanho

médio, coloração verde claro a escuro, tenro, sem
manchas e partes apodrecidas.Grau de maturação
apropriado para consumo.
15

33179

COUVE: Produto de qualidade, maço de tamanho

médio, coloração verde escura, sem partes amareladas
e estragadas.
16

27449

ESFIRRAS PEQUENAS - Esfirra de massa macia e

recheada com carne moída bovina ou peito de frango e
que contenha os ingredientes: farinha de trigo
enriquecida de ferro e ácido fólico, água, leite integral
e ovos. Peso mínimo da unidade: 0,050g. Embalados
em saco plástico transparente atóxico, contendo
quantidade ou peso, data de validade e data de
fabricação impressos
17

40983

FEIJAO PRETO, 1KG - Feijão de safra nova, grãos

inteiros e sãos.Isento de outros tipos de feijões, grãos,
material terroso, sujidades, embalagem plástica,
atóxica, transparente, não violada e contendo
informações do produto tais como: identificação,
procedência, lote, datas de fabricação e vencimento.
18

48437

FEIJÃO ROSINHA, 01 KG, Feijão de safra nova, grãos

inteiros e sãos.Isento de outros tipos de feijões, grãos,
material terroso, sujidades, embalagem plástica,
atóxica, transparente, não violada e contendo
informações do produto tais como: identificação,
procedência, lote, datas de fabricação e vencimento
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19

8629

FUBÁ DE MILHO, Produto de qualidade, obtido pele

KG

120

2,53

KG

12.800

2,19

KG

400

3,76

moagem de grãos de milho sãos e maduros
20

33192

LARANJA PÊRA FRESCA, produto de qualidade, casca

de coloração alaranjada, fresca, própria para suco, com
as características organolépticas mantidas.
21

32300

MANDIOCA DESCASCADA - Sem casca: produto de

qualidade, fresca, sem partes amassadas, amolecidas
ou escurecidas. Proporciona bom cozimento.
Embalagem de 1 Kg
22

38751

MORANGO

de excelente qualidade,
respeitando o peso pedido. Coloração uniforme.
Características: Produto selecionado consistente ao
toque e isento de partes amassadas ou batidas, com
grau de maturação capaz de suportar satisfatoriamente
o transporte e distribuição

KG

600

16,20

23

48430

OVOS DE GRANJA CLASSE "A" com 12 pentes (pente c/
30 ovos) - ovo de galinha, branco ou de cor, classe A

CX

100

165,00

UN

11.000

1,30

UN

1.000

0,85

KG

300

6,00

- Produto

casca limpa, sem manchas, deformações ou partes
quebradas
24

31232

PAO CASEIRO - Produto qualidade, fresco, feito à base

de farinha de trigo enriquecida. Produzido com matéria
prima de ótima qualidade, com aparência e sabor
característicos. Embalados "exclusivamente" em saco
plástico atóxico transparente, contendo quantidade,
data de validade e data de fabricação impressos. Massa
leve. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido,
com odor e sabor desagradável. Sabores variados:
milho, abóbora, batata, mandioca, coco. Tamanho
aproximado: 60 gramas
25

48431

PIZZA BROTINHO - Massa de pizza pré- assada.

Tamanho médio: 10 cm circunferência.Embalados em
sacos plásticos transparentes atóxicos, contendo
quantidade, data de validade e data de fabricação
impressos
26

48432

POLPA DE FRUTA INTEGRAL CONGELADA "ACEROLA"
embalagem 01 quilo - polpa de fruta integral congelada
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"acerola" embalagem 01 quilo.
27

48433

POLPA DE FRUTA INTEGRAL CONGELADA "GOIABA"
embalagem 01 quilo - polpa de fruta integral congelada
"goiaba" embalagem 01 quilo

KG

500

5,00

28

48434

POLPA
DE
FRUTA
INTEGRAL
CONGELADA
"MARACUJÁ" embalagem 01 quilo - polpa de fruta
integral congelada "maracujá" embalagem 01 quilo

KG

300

12,90

29

48435

POLPA DE FRUTA INTEGRAL CONGELADA "UVAIA"
embalagem 01 quilo - polpa de fruta integral congelada
"uvaia" embalagem 01 quilo

KG

300

7,96

30

33174

REPOLHO VERDE: Repolho Verde de qualidade,

KG

140

2,59

UN

1.200

6,83

CX

40

25,00

tamanho médio, coloração verde escuro e verde claro,
fresco, folhas íntegras e presas, sem partes apodrecidas
31

40216

ROSCA TIPO CASEIRO 500G - Produto de qualidade,

fresco, feito à base de farinha de trigo enriquecida.
Produzida com matéria prima de ótima qualidade, com
aparência e sabor característicos. Embalados
"exclusivamente"
em
saco
plástico
atóxico
transparente, contendo quantidade ou peso, data de
validade e data de fabricação impressos. Com açúcar
ou coco por cima. Massa leve. Será rejeitada a massa
queimada ou mal cozida, com odor e sabor
desagradável. Peso 500 gramas (em média). Obs.: A
rosca será paga por unidade, porém o peso total
deverá ser observado quando da entrega do
produto, de forma que,ao final da pesagem, resulte
um valor que dividido pelo número de roscas,
corresponda a 500 g cada rosca
32

48436

TANGERINA PONKAN COM 20 QUILOS - Produto de

qualidade,in natura, apresentando grau de maturação
adequado à manipulação, transporte e consumo;isenta
de sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem
física ou mecânica oriunda de manuseio ou transporte.
2 – A Prefeitura não poderá assumir a responsabilidade de buscar os produtos, portanto: Todos os
produtos deverão ser entregues (semanalmente ou conforme solicitação) no Setor de Almoxarifado da
Merenda (Prédio da Prefeitura), mediante recibo. Produtos que forem considerados inadequados para o
consumo serão recusados no ato da entrega.
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3- Todos os produtos deverão ser entregues semanalmente, às segundas-feiras, de acordo com a
solicitação, no almoxarifado da merenda escolar (prefeitura), mediante recibo. Produtos não
conformes serão devolvidos no ato da entrega.
3.2 - Endereço de entrega:
Rua Doutor Brandão, 59 (Portão lateral )
Centro CEP: 37400 – 000

Campanha - MG

4 – A Prefeitura faz a estimativa de gastos para este certame de R$ 221.009,10 (Duzentos e vinte e um mil
e nove reais e dez centavos).
Campanha/MG, 14 de janeiro de 2020

Silvano Domingos da Silveira
Presidente Comissão Permanente de Licitação
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LEI N° 11.947 DE
16/06/2009 / RESOLUÇÃO N° 38 DO FNDE DE 16/07/2009 / RESOLUÇÃO Nº 26 DE 17 DE JUNHO DE
2013 / RESOLUÇÃO Nº 4 DO FNDE DE 02/04/2015
DISPENSA Nº 00001/2020
REFERÊNCIA: PROCESSO N° 00002/2020
ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL (PROJETO DE VENDA)

Item

Un

Qtdade
semanal

Quant.
anual

Descrição / Especificação do
Produto

Vlr. Unt.

Vlr. Total

A Prefeitura não poderá assumir a responsabilidade de buscar os produtos, portanto: Todos os produtos
deverão ser entregues (semanalmente ou conforme solicitação) no Setor de Almoxarifado da Merenda
(Prédio da Prefeitura), mediante recibo. Produtos que forem considerados inadequados para o consumo
serão recusados no ato da entrega.
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LEI N° 11.947 DE
16/06/2009 / RESOLUÇÃO N° 38 DO FNDE DE 16/07/2009 / RESOLUÇÃO Nº 26 DE 17 DE JUNHO DE
2013 / RESOLUÇÃO Nº 4 DO FNDE DE 02/04/2015
DISPENSA Nº 00001/2020
REFERÊNCIA: PROCESSO N° 00002/2020
ANEXO III
MODELO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Nº _____/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA
CAMPANHA E ____________
A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPANHA / MG, pessoa jurídica de direito público situada a Rua Dr
Brandão nº 59 – Centro , inscrição no CNPJ n.º 18.712.174/0001-42, chamada CONTRATANTE, aqui
representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Luiz Fernando Tavares, portador da Cédula de Identidade RG
n.º MG-1.381.796 - SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob n.º 313.559.606-06, brasileiro, divorciado, residente e
domiciliado nesta cidade, rua Dr. Bandão n° 245, centro, e por outro lado___ (nome do grupo formal) com
sede à _____________, n.º____, em ______/UF, inscrita no CNPJ sob n.º xxxxxxxxxxxxxxx, ou fornecedores do
grupo informal (nomear todos e n.º CPF), doravante denominado (a) CONTRATADO (A), fundamentados
nas disposições Lei n.º 11.947, de 16/06/2009, e no Art. 18, § 1º da Resolução /CD/FNDE nº 38/2009 –
Resolução nº 26 de 17/06/2013 bem como o que consta no Chamamento Público nº 0001/2020 ,
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, do
exercício de 2020 de acordo com a chamada pública n.º 0001/2020 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 da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar
Rural será de até R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) por Declaração de Aptidão ao PRONAF –DAP por ano civil,
referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA
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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 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 da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem de Compra,
expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do fornecimento de até 12 (doze) meses.
a. A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a
solicitação do Setor da Merenda Escolar de Campanha / MG.
b. O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do termo de recebimento e as Notas
Fiscais de Venda.
CLÁUSULA SEXTA
a . Grupo Formal: 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$ __________ (______________________)
b. Grupo Informal: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de
Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, cada CONTRATADO(A) receberá o valor____
(descrever todos os contratados e os respectivos valores de venda), totalizando ____(valor total do projeto
de venda).
CLÁUSULA SÉTIMA
No valor mencionado na cláusula sexta 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:
Cód. Reduzido

Dotação

226

02.05.02.12.361.1306.4.028.3390.30.00

233

02.05.02.12.361.1306.4.029.3390.30.00

241

02.05.02.12.365.1306.4.029.3390.30.00

243

02.05.02.12.365.1306.4.030.3390.30.00

244

02.05.02.12.366.1306.4.031.3390.30.00

245

02.05.02.12.367.1306.4.032.3390.30.00

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
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O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATADO
FORNECEDOR, 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 DÉCIMA PRIMEIRA
Nos casos de inadimplência da CONTRATANTE, proceder-se-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n.º 11.947,
de 16/06/2009 e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de
Venda, ou congêneres, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos as Notas Fiscais de Compra, os
Termos de Recebimento, 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 DÉCIMA QUARTA
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 DÉCIMA QUINTA
O CONTRATANTE em razão da 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. O CONTRATANTE fiscalizará a execução da presente contratação por meio de um representante, ao qual
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à
Administração, conforme Artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93. No desempenho de suas atividades, é
assegurado ao órgão fiscalizador o direito de verificar a perfeita execução do presente ajuste em todos os
termos e condições. Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, o Município
CONTRATANTE tomará as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das
penalidades previstas no presente contrato e na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores; A
fiscalização por parte do CONTRATANTE não eximirá ou reduzirá, em qualquer hipótese, as
responsabilidades da CONTRATADA em eventual falta que venha a cometer, mesmo que não indicada pela
fiscalização;
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, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização
por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
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A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, da Entidade
Executora, do Setor de Merenda Escolar e outras Entidades designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA
O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.º 0001/2020, pela Resolução CD/FNDE n.º 38,
de 16/07/2009, pela Lei n.º 11.947, de 16/06/2009, em todos os seus termos, a qual será aplicada,
também, onde o contrato for omisso.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardada
as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA
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 fac-símile transmitido pelas
partes ou emails.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA
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. qualquer dos motivos previstos em lei.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até por 12
(doze) meses a partir da data de sua assinatura.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA
É competente o Foro da Comarca Campanha / MG 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.
Prefeitura Municipal da Campanha, ___ de ___ de 2020.
______________________________________________________
Luiz Fernando Tavares
Prefeito Municipal
Contratante
__________________
Contratado
Visto Jurídico

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Departamento de Compras e Licitações

Fone: (35) 3261-1059 – e-mail: licitacampanha@gmail.com
Rua Dr. Brandão n° 59 – Cep 37400-000 – Campanha – MG.
CNPJ n° 18.712.174/0001-42

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LEI N° 11.947 DE
16/06/2009 / RESOLUÇÃO N° 38 DO FNDE DE 16/07/2009 / RESOLUÇÃO Nº 26 DE 17 DE JUNHO DE
2013 / RESOLUÇÃO Nº 4 DO FNDE DE 02/04/2015
DISPENSA Nº 00001/2020
REFERÊNCIA: PROCESSO N° 00002/2020

ANEXO - IV
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO CONTROLE DO ATENDIMENTO DO LIMITE INDIVIDUAL DE
VENDA DOS COOPERADOS/ASSOCIADOS (GRUPOS FORMAIS)

O(A) (nome do Grupo Formal) ________________________________________, CNPJ nº __________________, DAP jurídica nº
____________________ com sede __________________________________________________, neste ato representado(a) por
(nome do representante legal de acordo com o Projeto de Venda) ______________________________________________,
portador (a) da Cédula de Identidade RG nº _____________, CPF nº ___________________, nos termos do Estatuto
Social, DECLARA que se responsabilizará pelo controle do limite individual de venda de gêneros
alimentícios dos Agricultores e Empreendedores de Base Familiar Rural que compõem o quadro social
desta Entidade, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP/ANO CIVIL/ ENTIDADE EXECUTORA
referente à sua produção, considerando os dispositivos da Lei nº 11.947/2009 e da Resolução CD/FNDE nº
26/2013 que regem o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e demais documentos
normativos, no que couber. Local, ____/____/_____
_____________________________________
Assinatura

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Departamento de Compras e Licitações

Fone: (35) 3261-1059 – e-mail: licitacampanha@gmail.com
Rua Dr. Brandão n° 59 – Cep 37400-000 – Campanha – MG.
CNPJ n° 18.712.174/0001-42

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LEI N° 11.947 DE
16/06/2009 / RESOLUÇÃO N° 38 DO FNDE DE 16/07/2009 / RESOLUÇÃO Nº 26 DE 17 DE JUNHO DE
2013 / RESOLUÇÃO Nº 4 DO FNDE DE 02/04/2015
DISPENSA Nº 00001/2020
REFERÊNCIA: PROCESSO N° 00002/2020

ANEXO - V
MODELO DE DECLARAÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR – PRODUÇÃO PRÓPRIA GRUPOS FORMAIS
DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA (CHAMADA PÚBLICA Nº ______)
Eu,__________________________________representante
da
Cooperativa/Associação
____________________________________________________________, com CNPJ nº__________________________________________ e
DAP Jurídica nº ___________________________________declaro, para fins de participação no Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE, que os gêneros alimentícios relacionados no projeto de venda são oriundos
de produção dos cooperados/associados que possuem DAP física e compõem esta cooperativa/associação.
Local, ____/____/_____
_____________________________________
Assinatura

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Departamento de Compras e Licitações

Fone: (35) 3261-1059 – e-mail: licitacampanha@gmail.com
Rua Dr. Brandão n° 59 – Cep 37400-000 – Campanha – MG.
CNPJ n° 18.712.174/0001-42

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LEI N° 11.947 DE
16/06/2009 / RESOLUÇÃO N° 38 DO FNDE DE 16/07/2009 / RESOLUÇÃO Nº 26 DE 17 DE JUNHO DE
2013 / RESOLUÇÃO Nº 4 DO FNDE DE 02/04/2015
DISPENSA Nº 00001/2020
REFERÊNCIA: PROCESSO N° 0002/2020

ANEXO - VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR – PRODUÇÃO PRÓPRIA PARA GRUPOS
INFORMAIS OU FORNECEDORES INDIVIDUAIS DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA
(CHAMADA PÚBLICA Nº ______) Eu,___________________________________________________________________, CPF
nº_______________________________ e DAP física nº___________________________________, declaro, para fins de
participação no Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, que os gêneros alimentícios
relacionados no projeto de venda em meu nome são oriundos de produção própria.

Local, ____/____/_____

_____________________________________
Assinatura

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Departamento de Compras e Licitações

Fone: (35) 3261-1059 – e-mail: licitacampanha@gmail.com
Rua Dr. Brandão n° 59 – Cep 37400-000 – Campanha – MG.
CNPJ n° 18.712.174/0001-42

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LEI N° 11.947 DE
16/06/2009 / RESOLUÇÃO N° 38 DO FNDE DE 16/07/2009 / RESOLUÇÃO Nº 26 DE 17 DE JUNHO DE
2013 / RESOLUÇÃO Nº 4 DO FNDE DE 02/04/2015
DISPENSA Nº 0001/2020
REFERÊNCIA: PROCESSO N° 0002/2020

ANEXO - VII
EMATER – MG - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS
GERAIS .
INFORMAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA MERCADO INSTITUCIONAL
Atestamos, para efeito de comprovação junto ao mercado institucional (PNAE), que o agricultor familiar
abaixo identificado, dedica-se à exploração das atividades descritas a seguir:
Nome do agricultor familiar:_________________________________________________________________________________
CPF n° ____________________________________________ DAP n° __________________________________________________
Nome da Propriedade:________________________________________________________________________________________
Endereço:____________________________________________________________________________________________________
Municipio:______________________________________________UF:___________________________CEP_____________________
Atividade

Produto

Unid.

Quantidade Estimada
Mensal
Anual

Observações:___________________________________________________________________________________________________
Local e data:_________________________________________________________
Técnico responsável pelas Informações:_____________________________________________________________________
Assinatuta:___________________________________________________Matriccula:_____________________________________
Valido por 01 (um) ano a partir da data de emissão.
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Departamento de Compras e Licitações

Fone: (35) 3261-1059 – e-mail: licitacampanha@gmail.com
Rua Dr. Brandão n° 59 – Cep 37400-000 – Campanha – MG.
CNPJ n° 18.712.174/0001-42

