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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO 

ENSINO/SEDUC 
COMISSÃO DE CHAMADA PÚBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR –  

CCPAF 

 
 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2019 - SECRETARIA 

ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC 

 

O ESTADO DO AMAZONAS , por intermédio da SECRETARIA 

ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, TORNA PÚBLICO , para 
conhecimento de quantos possam se interessar, que se 

encontra aberto o EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.º 
02/2019 para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar, para atendimento ao Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE, até o encerramento do exercício 
de 2019, com fundamento no caput do art. 24 da Lei Federal  nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, no art. 14 da Lei nº 11.947, de 

16 de Junho de 2009, na Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de 
junho de 2013, na Resolução/CD/FNDE nº 4, de 2 de abril de 

2015, e demais normas que regem a matéria. Os documentos 
serão analisados pela Comissão de Chamada Pública – CCPAF, 
constituída por meio da Portaria GS nº. 637, de 10 de julho de 

2019, publicada no Diário Oficial do Estado – DOE, edição 
34.045, de 18 de julho de 2019 que receberá e selecionará os 

projetos de venda apresentados conforme os exigidos neste 
Instrumento. 

 

1.  DO OBJETO 

  

O objeto do presente Edital consiste no recebimento e seleção 

de projetos de venda apresentados por AGRICULTORES E 
EMPREENDEDORES DE BASE FAMILIAR RURAL 

ORGANIZADOS EM GRUPO FORMAL para credenciamento e 
contratação pela Secretaria Estadual de Educação, para 
fornecimento de gêneros alimentícios oriundos da agricultura 

familiar, conforme quantidades e especificações constantes nos 
Anexos I. 

2.  DA FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS / DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

  

As despesas necessárias para a execução do objeto desta 
CHAMADA PÚBLICA  correrão à conta dos recursos 
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provenientes do Orçamento da União, Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE, repassados pelo FNDE ao Estado 
do Amazonas/Secretaria Estadual de Educação-SEDUC, 
previstos na Lei Orçamentária Anual para 2019;  

3.  DA DATA, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DA 
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

 

Para participar da CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2019, GRUPOS 
FORMAIS DE AGRICULTORES E EMPREENDEDORES DE BASE 

FAMILIAR RURAL deverão apresentar os DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO e o PROJETO DE VENDA, no período de 28 de 
agosto a 16 de setembro de 2019, no horário de 08h00min às 

12h00min e 13h00min às 17h00min, no Núcleo de Apoio a 
Programas de Economia Regional - NAPER , localizada no prédio do 

Centro de Formação Profissional Padre José de Anchieta - 
CEPAN, sito no endereço Avenida Waldomiro Lustoza, n.º 250, Japiim II, 
Manaus/AM, CEP 69.075-830, observadas todas as condições do 

Edital e seus anexos. 

3.1 A sessão pública de abertura dos envelopes dos Grupos 

Formais está designada para o dia  19 de setembro de 2019, às 
09h, Avenida Waldomiro Lustoza, n.º 250, Japiim II, 
Manaus/AM, CEP 69.075-830, no Auditório do Centro de 

Formação Profissional Padre Jose de Anchieta - CEPAN, 
observadas todas as condições do Edital e seus anexos. 

 

4.  DAS CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

 

Para ser considerada habilitada a participar do Chamamento 
Público de que trata este Edital, o Grupo Formal e/ou 

Empreendedor Familiar Rural deverá apresentar a 
documentação exigida em envelopes lacrados identificados com 

a inscrição externa conforme modelo abaixo, endereçado à 
Comissão de Chamada Pública.  

 

O envelope deverá conter externamente a seguinte 
identificação: 
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ESTADO DO AMAZONAS 

À COMISSÃO DE CHAMADA PÚBLICA 

Chamada Pública N.º 02/2019 

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1  No ENVELOPE Nº 01 deverá conter 01 (uma) cópia 
devidamente acompanhada do original para conferência, dos 

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO DE GRUPO FORMAL DE 
AGRICULTORES E EMPREENDEDORES DE BASE FAMILIAR 
RURAL a seguir discriminados. 

a. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica – CNPJ; 

b. o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, 
emitido nos últimos 60 dias;  

c. a prova de regularidade fiscal, devendo apresentar as 

certidões negativas Conjunta da Receita Federal, Receita 
Estadual, Receita Municipal, Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS e Certidão de Débitos Trabalhistas; 

d. comprovante de conta corrente junto ao Banco Bradesco 
S/A,comprovado por (cópia do extrato bancário  ou cópia do 

cartão de conta corrente) em nome do Grupo Formal, podendo 
ainda na falta destes a apresentação de declaração  do Banco 
informando a abertura de conta.  

e. as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da 
entidade registrada no órgão competente; 

f. a declaração de que os gêneros alimentícios a serem 
entregues são produzidos pelos associados/cooperados;  

g. a declaração do seu representante legal de 

responsabilidade pelo controle do atendimento do limite 
individual de venda de seus cooperados/associados. 

IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE: ...........................  

CNPJ:.......................................................................  

ENDEREÇO:...............................................................  

TELEFONE:...................................................................  
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h. cópia do Registro Geral – RG, Cadastro de Pessoa Física – 

CPF e comprovante de residência do representante legal do 
Grupo Formal 

i. a prova de atendimento de requisitos previstos em lei 
específica, quando for o caso. 

4.2 Toda a documentação de habilitação deverá estar atual, 
observando os respectivos prazos de validade/ vigência.  

4.3 O envelope com os documentos de habilitação de GRUPO 
FORMAL deverá vir com a seguinte identificação:  

 

CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2019 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DE 

GRUPO FORMAL 

PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL)  

ABRANGÊNCIA: (LOCAL, RURAL, ESTADUAL OU PAÍS) 

 

 

 

5.  DAS CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE 
VENDA 

  

No dia, hora e local determinados no item 03 deste Edital, 
deverá ser entregue à COMISSÃO DE CHAMADA PÚBLICA , por 

representante legal designado pela Associação ou Grupo Formal 
de Agricultores e Empreendedores de Base Familiar Rural, 
envelope 2, lacrado, não transparente, assim identificado:  

 

CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2019  

ENVELOPE Nº 02 – PROJETO DE VENDA DE GRUPO FORMAL  

PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL) 

ABRANGÊNCIA: (LOCAL, RURAL, ESTADUAL OU PAÍS)  
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5.1  Caso o GRUPO FORMAL se identifique como oriundo de 
“assentamentos da reforma agrária, comunidades 

quilombolas e/ou indígenas”, deverá apresentar o envelope 
de habilitação com a seguinte grafia:  

 

CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2019  

ENVELOPE Nº 02 – PROJETO DE VENDA DE GRUPO 
FORMAL 

PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL)  

ABRANGÊNCIA: (LOCAL, RURAL, ESTADUAL OU PAÍS)  

ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA, 
COMUNIDADES QUILOMBOLAS E/OU INDÍGENAS 

 

 

5.2  Caso o GRUPO FORMAL se identifique como “fornecedores de 

gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou 
agroecológicos”, deverá apresentar o envelope de habilitação 
com a seguinte grafia:  

 

CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2019  

ENVELOPE Nº 02 – PROJETO DE VENDA DE GRUPO 
FORMAL 

PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL)  

ABRANGÊNCIA: (LOCAL, RURAL, ESTADUAL OU PAÍS)  

FORNECEDORES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
CERTIFICADOS COMO ORGÂNICOS OU AGROECOLÓGICOS 

 

 

 

5.3  Estarão impedidos de participar de qualquer fase desta 
chamada pública os interessados que se enquadrem em 

uma ou mais das situações a seguir:  

a. Declarados inidôneos por ato da Administração Pública;  

b. Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta 

pela Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino.  
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c. Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação;  

d. Reunidos sob forma de consórcio;  

e Mantendo qualquer tipo de vínculo profissional com servidor 
ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável 

pelo chamada pública.  

5.4  No ENVELOPE Nº 02 deverá conter o PROJETO DE VENDA 

DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – ANEXO II elaborado de 
acordo com as seguintes condições:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. ser formulado em 01 (uma) via, contendo a identificação do 
GRUPO FORMAL DE AGRICULTORES E EMPREENDEDORES DE 
BASE FAMILIAR RURAL, datado e assinado pelo representante 

legal da organização;  

b. haver discriminação completa do(s) gênero(s) alimentício(s) 
cotado(s) e especificado(s) no ANEXO I por Agricultor e 

Empreendedor de Base Familiar Rural, respeitando o limite 
individual por DAP/ano estabelecido em Lei;  

c. conter o preço unitário e total de cada item, em moeda 
nacional do Brasil com até duas casas decimais após a vírgula 
(R$ 0,00), de acordo com a disponibilidade de fornecimento do 

GRUPO FORMAL, desde que seja informado em lista anexada ao 
PROJETO DE VENDA;  

d. conter, para cada item cotado, a indicação de marca e/ou 
procedência (endereço do local de produção para vistoria ou 
fiscalização, caso necessário);   

e. apresentar, no PROJETO DE VENDA DE GRUPO FORMAL, o 
valor total correspondente à somatória do valor individual de 
venda por DAP/ano de cada Agricultor ou Empreendedor de 

Base Familiar Rural organizado em pessoa jurídica participante 
da CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2019, obedecendo ao limite 

CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2019 

ENVELOPE Nº 02 – PROJETO DE VENDA DE GRUPO FORMAL 

PROPONENTE:    (RAZÃO SOCIAL) 

N.º DO CNPJ:.... 

N.º DA DAP JURÍDICA (Declaração de Aptidão ao PRONAF)............... 
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máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais ), por DAP/ano, 

conforme identificação prevista no ANEXO III, e conforme 
Resolução CD/FNDE nº 04 de 02.04.15.  

 

6. DA AVALIAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO DO PROJETO DE 
VENDA 

 O GRUPO FORMAL que apresentar a documentação exigida na 
fase de habilitação terá o envelope 2 recebido e no qual deverá 
conter o Projeto de Venda com a demonstração dos preços 

compatíveis com os PREÇOS DE REFERÊNCIA, cotados 
oficialmente, dando-se prioridade à ordem de localização do 

GRUPO FORMAL DE AGRICULTORES E EMPREENDEDORES DE 
BASE FAMILIAR RURAL, nos termos da legislação vigente  

6.1. Para seleção, os projetos de venda habilitadas serão 
divididos em: grupo de projetos de fornecedores locais, grupo 

de projetos do território rural, grupo de projetos do Estado e 
grupo de propostas do País.  

6.2. 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. 

6.3. 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); 

javascript:LinkTexto('LEI','00010831','000','2003','NI','','','')
javascript:LinkTexto('LEI','00010831','000','2003','NI','','','')
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Caso a SEDUC 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 6.1 e 6.2. 

6.4. 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.  

6.5. 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.  

6.6 A Comissão de Chamada Pública divulgará o resultado do 
credenciamento, em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data 
de abertura da Sessão Pública, nos murais de informações ao 

público na SEDUC, bem como em seus respectivos endereços 
eletrônicos. 

6.7 Todos os questionamentos que no transcorrer da sessão 
surgirem, serão imediatamente submetidos para decisão da 
CCPAF. 

6.8 O resultado do processo de seleção será homologado pela 
Autoridade Superior da Secretaria Estadual de Educação, após 
a tramitação regular do processo. 

6.9 O fato da Cooperativa ou da Associação ter sido 
credenciada não garante sua efetiva contratação pela Secretaria 

Estadual de Educação - SEDUC.  

6.10 A Cooperativa ou Associação credenciada deverá manter 
durante toda a vigência do contrato, a regularidade de todas as 

condições de habilitação, como também informar toda e 
qualquer alteração na documentação referente à habilitação 

jurídica, qualificação técnica, econômico-financeira e fiscal. 

6.11. É condição para a assinatura do contrato a demonstração 
da regularidade e atualização de documentos.  

 

7.   DA DEFINIÇÃO DOS PREÇOS DE REFERÊNCIA PARA 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR  

 

Na definição do(s) preço(s) para aquisição dos gêneros 
alimentícios do GRUPO FORMAL DE AGRICULTORES E 
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EMPREENDEDORES DE BASE FAMILIAR RURAL será 

considerado como PREÇO DE REFERÊNCIA, Anexo I conforme 
disposto no § 1º do art. 29 da Resolução CD/FNDE nº 4/2015. 

 7.1 O preço de aquisição será o preço médio pesquisado por, 

no mínimo, três mercados em âmbito local, priorizando a feira 
do produtor da agricultura familiar, quando houver, acrescido 

dos insumos exigidos no edital de chamada pública, tais como 
despesas com frete, embalagens, encargos e quaisquer outros 
necessários para o fornecimento do produto.  

 7.2 Na impossibilidade da pesquisa ser realizada em âmbito 
local, deverá ser realizada ou complementada em âmbito 
territorial, estadual ou nacional, nessa ordem.  

 7.3 Os preços de aquisição definidos pela SEDUC deverão 
constar na chamada pública, e serão os preços pagos ao 
agricultor familiar, empreendedor familiar rural e/ou suas 
organizações pela venda do gênero alimentício.  

 7.4 Na impossibilidade de realização de pesquisa de preços de 
produtos agroecológicos ou orgânicos, a Entidade Executora 
poderá acrescer aos preços desses produtos em até 30% (trinta 

por cento) em relação aos preços estabelecidos para produtos 
convencionais, conforme Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 
2011. 

8.  DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

Quaisquer GRUPO FORMAL DE AGRICULTORES E 
EMPREENDEDORES DE BASE FAMILIAR RURAL poderão 
manifestar a intenção de recorrer, quando lhes será concedido 

o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões 
do recurso, ficando os demais participantes, desde logo, 
intimados a apresentar contrarrazões 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.  

A falta de manifestação imediata e motivada do 
participante quanto ao resultado da CHAMADA PÚBLICA Nº 

02/2019, importará preclusão do direito de recurso. Os 
recursos imotivados, insubsistentes e intempestivos não serão 
recebidos. 

9.  DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS E DO CONTRATO 

 

javascript:LinkTexto('LEI','00012512','000','2011','NI','','','')
javascript:LinkTexto('LEI','00012512','000','2011','NI','','','')
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a)  Após a homologação do resultado da CHAMADA PÚBLICA 

Nº 02/2019 e antes da assinatura do contrato, persistindo 
o interesse da SEDUC na contratação, será procedida à 
convocação da Cooperativa/Associação credenciada, no 

prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação, 
para apresentação de uma amostra de cada gênero 

alimentício, a fim de que sejam analisadas por comissão  
constituída para tal fim e pelo prazo necessário, pela 
Secretaria Estadual de Educação, devendo obedecer ao 

especificado no anexo I e no projeto de venda . 

b)  Para fins de verificação e manifestação (parecer de 

aprovação ou reprovação) sobre a qualidade do(s) gênero(s) 
alimentício(s), será constituída uma comissão de análise 
cuja composição será formada por 01 (um) membro do 

Departamento de Logística, 02 (dois) nutricionistas e 
01(um) membro do Conselho de Alimentação Escolar.  

c)  As amostras deverão obedecer com exatidão às 

especificações consignadas do anexo I deste instrumento, 
observada a qualidade dos gêneros alimentícios, inclusive 

o padrão de qualidade que se pretende obter, sempre 
obedecendo à legislação vigente e pertinente na área de 
alimentos, com os devidos registros nos órgãos de controle 

e fiscalização, quando couber; 

d)  É condição para assinatura do contrato que o parecer seja 

no sentido de aprovação das amostras. Ademais, é 
obrigatória a apresentação do citado parecer de aprovação 
no ato da assinatura do contrato, sendo de 

responsabilidade do contratado sua obtenção junto à 
Comissão de Análise/SEDUC. No caso de divergência entre 
o material ofertado em amostras e o mencionado no 

projeto de venda, serão considerados aqueles constantes 
no segundo; 

e)  As amostras devem ser entregues na Gerência de Alimentação 
Escolar- GAE, localizada a Av. Desembargador Paulo Jacob, nº393 
Bairro da Paz, CEP: 69049-107, em data e horário a ser previamente 

agendado, para avaliação, seleção e submissão dos produtos a 
testes necessários. 

f)  O resultado da análise será juntado em até 03 dias após o 

prazo da apresentação das amostras.  

9.1. DO RELATÓRIO DE AMOSTRAS DA CHAMADA PÚBLICA- 
Art. 33 DA RESOLUÇÃO FNDE/CD/N° 26 DE 17 DE JUNHO DE 

2013. 

ANÁLISE DA AMOSTRA PRODUTO:  
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POLPA DE FRUTAS MARCA:  

FORNECEDOR: 

 

ANALISES SIM NÃO 

1 – PRESENÇA DE ROTULAGEM   

2 – POLPAS DE FRUTAS APRESENTAM N° 
DE REGISTRO NO MAPA – SIF 

  

3 – DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE   

4 – RENDIMENTO SATISFATÓRIO   

5- INGREDIENTES   

6 – PESO BRUTO   

7 – EMBALAGEM DE BOA QUALIDADE   

8- CONSERVANTES, ACIDULANTE E/OU 
AGENTES QUÍMICOS 

  

 

 

10.  DA ASSINATURA 

 

  

O CONTRATO será celebrado entre a Secretaria de Estado de 
Educação e Qualidade do Ensino e o GRUPO FORMAL DE 

AGRICULTORES E EMPREENDEDORES DE BASE FAMILIAR 
RURAL, sendo este representado por pessoa legalmente 
constituída, que será convocado para sua assinatura e retirada 

da respectiva Nota de Empenho, momento em que serão 
demonstradas a regularidade fiscal.  

10.1 A CONTRATADA poderá prestar garantia de até 5% (cinco 
por cento), do valor do Contrato, podendo optar por uma das 
modalidades previstas no art. 56, § 1º, incisos I, II e III da Lei 

nº 8.666/93. (exigência facultada à autoridade competente, que 
respaldado no interesse publico, a dispensará, mediante 

manifestação expressa).  

11.  DA VIGÊNCIA 

 

O CONTRATO terá vigência de 03 (três) meses, contados da data 
de assinatura do termo de contrato, podendo ser aditado por 
igual período ou acrescido no limite determinado em lei , por 

meio de pedido expresso e justificado das partes interessada 
resguardadas as condições estabelecidas na CHAMADA 
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PÚBLICA Nº 02/2019 e poderá chegar ao seu término final com 

a entrega de todo o seu objeto e a consequente liquidação da 
despesa. 

12.  DA RESCISÃO 

  

O CONTRATO poderá ser rescindido de pleno direito, 

independentemente de notificação ou interpelação judicial ou 
extrajudicial, nos seguintes casos: 

a. Por acordo entre a SEDUC e o(s) representante(s) legal(is) 

do GRUPO FORMAL DE AGRICULTORES E EMPREENDEDORES 
DE BASE FAMILIAR RURAL, selecionados e credenciados e  

desde que haja manifestação expressa dos representados;  

b. Pelo não cumprimento das obrigações previstas e 
estabelecidas na CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2019; 

 c. Quaisquer dos motivos previstos na Lei nº. 8.666/93.  

 

13.  DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

 

a. O CRONOGRAMA DE ENTREGA será elaborado pela Gerência 

de Alimentação Escolar-GAE, disponibilizado após a assinatura 
do CONTRATO, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da 
data prevista para iniciar a entrega dos gêneros, caso em que 

poderá sofrer ajustes e modificações  a critério do Titular da 
Pasta e conforme necessidade da Administração Publica.  

b. As entregas serão feitas diretamente na central de 
recebimento da Gerência de Alimentação Escolar (GAE), situada 
na Av. Desembargador Paulo Jacob, nº 393 CEP 69049 - 107, 

Bairro da Paz, Manaus/AM ou diretamente nas escolas no caso 
dos gêneros alimentícios cuja descrição contenha, como “local 
de Entrega”, o município de Parintins/AM.  

14.  DOS PROCEDIMENTOS PARA ENTREGA 

 

Caberá a Contratada observar e seguir os procedimentos para 
entrega dos gêneros alimentícios:  

14.1 Cada entrega deverá ser acompanhada de duas vias do 

comprovante, numerado sequencialmente, emitido pela 
cooperativa ou associação, contendo a identificação da mesma, 
do Município, do produto, quantidade, valor unitário e valor 

total; 
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14.2 No ato da entrega dos gêneros, as cautelas deverão estar 

preenchidas por pessoa responsável com: nome completo e 
legível, número do documento de identificação, cargo/função e 
assinatura e datado;  

14.3 A segunda via do comprovante de entrega deverá 
permanecer no Departamento de Logística, para controle, a 

primeira via devidamente preenchida e assinada pelo 
responsável, deverá retornar com o entregador para posterior 
apresentação junto com a fatura/nota fiscal à Secretaria de 

Estado de Educação e Qualidade do Ensino para conferência, 
atesto e demais procedimentos relativos ao pagamento.  

15.  DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

  

A entrega dos gêneros alimentícios:  

a. Será realizada diretamente no endereço indicado no item 
13, alínea “b”, de acordo com as especificações do ANEXO I;  

b. Todos os produtos deverão estar isentos de substâncias 

terrosas, sem sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, sem parasitas, larvas ou outros animais nos 

produtos e embalagens, sem umidade externa anormal, isentos 
de odor e sabor estranhos, isentos de enfermidades, e não 
deverão estar danificados por lesões que afetem a sua 

aparência e utilização;  

c. O transporte dos produtos resfriados deverá ser feito em 

veículos isotérmicos ou refrigerados, ou, ainda, em veículos 
comuns, desde que sejam utilizados recipientes isotérmicos no 
transporte. A temperatura dos produtos resfriados deverá 

permanecer entre 6ºC e 10ºC até o momento do recebimento no 
Depósito da Gerência de Alimentação Escolar/GAE/DELOG, 
indicado no item 13, alínea “b” ; 

d. Qualquer que seja o veículo, este deve ser equipado com 
estrados plásticos. Não será permitido o contato direto dos 

recipientes isotérmicos, dos recipientes de plástico ou 
embalagens de produto com o piso do veículo;  

e. Em caso de transporte em veículos isotérmicos, as 

embalagens dos produtos deverão estar acondicionadas em 
caixas higienizadas ou material próprio;  

f. A higienização e desinfecção dos veículos devem ser feitas 

a cada troca de turno, diariamente ou sempre que necessário.  

g. Os produtos processados deverão ser acompanhados de 

laudo de qualidade e deverão ter registro no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, quando couber. 
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h. Para o item 15, será cobrada o documento que comprove a 

origem do produto sendo de área de manejo, com a permissão 
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis – IBAMA. 

 

16. DO CONTROLE DE QUALIDADE E SUBSTITUIÇÃO DE 

PRODUTOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO (PERÍODO 
DE ENTREGA) 

  

Ao Departamento de Logística, por meio da Gerência de 
Alimentação Escolar/SEDUC cabe o direito de recusar o 

recebimento do(s) produto(s) quando este(s) não se 
encontrar(em) dentro das condições estabelecidas no ANEXO I, 
lavrando-se para tal relatório devidamente assinado por 

nutricionista e Gerência de Alimentação Escolar. 

Em caso de reprovação dos gêneros alimentícios entregues, as 
despesas decorrentes de problemas relativos ao 

comprometimento da qualidade do produto, dentro do prazo de 
validade, ficarão por conta do GRUPO FORMAL, que deverá 

recolher e substituir os produtos nos locais indicados pel os 
Nutricionistas da Gerência de Alimentação Escolar - GAE, no 
prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar do recebimento 

da correspondência enviada pela Gerência de Alimentação 
Escolar - GAE. 

Os gêneros alimentícios a serem entregues ao Contratante 
serão os definidos na chamada pública de compra, podendo ser 
substituídos quando ocorrer a necessidade, desde que os 

produtos substitutos constem na mesma chamada pública e 
sejam correlatos nutricionalmente e que a substituição seja 
atestada pelo RT, que poderá contar com o respaldo do CAE.   

17. DAS PENALIDADES 

  

Pelo inadimplemento de qualquer condição ou cláusula ou pela 
inexecução total ou parcial do CONTRATO, a SEDUC aplicará 
ao GRUPO FORMAL/contratado as seguintes penalidades, de 

acordo com a infração cometida, sendo garantida a defesa 
prévia: 

Nos termos do artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e art. 12 do Decreto 

Municipal nº 7.769/05, no caso de atraso injustificado ou 
inexecução total ou parcial do compromisso assumido com a 

SEDUC, as sanções administrativas em relação à CONTRATADA 
serão: 

a) advertência por escrito;  
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b) multa de 2% (dois por cento) por dia de atraso ou por 

ocorrência, até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor 
total do contrato, recolhida no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
úteis, uma vez comunicada oficialmente;  

c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, 
no caso de inexecução do objeto contratado, recolhida no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, contados da comunicação oficial;  

d) suspensão temporária de participar de licitações e 
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 

superior a 5 (cinco) anos;  

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes de punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei nº 
8.666/93; 

I – A aplicação da multa não impede que a CONTRATANTE 

rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as demais 
cominações editalícias legais; dando causa à rescisão, a 

empresa contratada, pagará à SEDUC além da multa, a 
apuração das perdas e danos; 

II – Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia (caso 

tenha sido exigida), além da perda desta, a empresa penalizada 
responderá pela sua diferença;  

III – as sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e” poderão ser 
aplicadas juntamente com as das alíneas “b” e “c”, garantida a 
prévia defesa; 

IV – no caso das alíneas “a” e “d”, ficará garantida a prévia 
defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da ciência da 
intimação; e no caso da alínea “e”, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis a contar da ciência da intimação;  

V – a declaração da inidoneidade será de competência exclusiva 

do Secretário Municipal, nos termos do art. 87, § 3º, da Lei nº 
8.666/93; 

VI – As sanções previstas nas alíneas “d” e “e” poderão ser 

aplicadas à CONTRATADA que, em razão do Contrato: 

a. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por 
meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 

tributos; 

b. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos 

da licitação; 
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c. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração em virtude de atos ilícitos praticados.  

 

18. DAS RESPONSABILIDADES DO(S) CONTRATADO(S) – 

GRUPO FORMAL 

  

O GRUPO FORMAL DE AGRICULTORES E EMPREENDEDORES 
DE BASE FAMILIAR RURAL que aderir à CHAMADA PÚBLICA Nº 
02/2019, está ciente de todas as exigências legais especificadas 

para a alimentação escolar das Unidades Educacionais da Rede 
Estadual de Ensino, sujeitando-se, em caso de declaração falsa, 

às penalidades aplicáveis da legislação administrativa, civil e 
penal.  

18.1 O GRUPO FORMAL DE AGRICULTORES E 

EMPREENDEDORES DE BASE FAMILIAR RURAL que aderir à 
CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2019 se compromete a fornecer os 
gêneros alimentícios de forma contínua; de acordo com os 

padrões de identidade e qualidade estabelecidos na legisla ção 
federal e estadual vigentes sobre alimentos; em atendimento às 

especificações técnicas elaboradas pela SEDUC; e nas datas 
previstas no CRONOGRAMA DE ENTREGA;  

18.2. O GRUPO FORMAL DE AGRICULTORES E 

EMPREENDEDORES DE BASE FAMILIAR RURAL deverá guardar 
pelo prazo de 05 (cinco) anos, as cópias do(s) TERMO(S) DE 

RECEBIMENTO – ANEXO VII e a(s) Nota(s) Fiscal  (is) de Venda 
ou documento(s) equivalente(s) dos produtos cotados no ANEXO 
II, estando à disposição para comprovação dos órgãos 

fiscalizadores do PNAE;  

18.3. É de exclusiva responsabilidade do GRUPO FORMAL DE 
AGRICULTORES E EMPREENDEDORES FAMILIARES DE BASE 

FAMILIAR RURAL o ressarcimento de danos causados à SEDUC 
ou a Terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 

do CONTRATO, não excluindo ou reduzindo esta 
responsabilidade à fiscalização.  

 

19. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE – SEDUC 

 

A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do 

Ensino/SEDUC, em razão da supremacia do interesse público 
sobre o interesse particular, poderá realizar as seguintes ações 

quanto ao CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: 
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a. Modificá-lo unilateralmente para melhor adequação às 

finalidades de interesse público, respeitando os direitos dos 
Agricultores e Empreendedores de Base Familiar Rural e suas 
Organizações;  

b. Rescindi-lo, unilateralmente, nos casos de infração 
contratual ou inaptidão dos Agricultores e Empreendedores de 

Base Familiar Rural e suas Organizações;  

c. Fiscalizá-lo quanto a sua execução por meio dos 
servidores designados para este fim; e  

d. Aplicar sanções aos Agricultores e Empreendedores de 
Base Familiar Rural e suas Organizações, motivadas pela 

inexecução parcial ou total do CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 

20. DO PAGAMENTO  

20.1 O pagamento será realizado de acordo com a emissão de 
nota fiscal/fatura, e mediante comprovação de aprovação 

emitida nos termos do artigo 73, inciso I ou II da Lei nº. 
8.666/93; 

20.2 Os pagamentos aos credores da administração direta,  
indireta, autárquica e fundacional do Estado do Amazonas 
serão efetuados exclusivamente mediante crédito em conta 

corrente especificada pelo credor, mantida no Banco Bradesco 
S/A; 

20.3 Nos documentos de cobrança, tais como notas fiscais, 
recibos e similares dos credores, deverá constar a identificação 
da agência e da conta corrente, onde deverão ser efetuados os 

créditos devidos; 

20.4 O prazo de pagamento não será superior a 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data do adimplemento total ou de cada 

parcela, conforma o subitem anterior;  

20.5 Quando for o caso, a contratada receberá em parcelas o 

valor contratado, conforme as entregas ou as prestações 
efetuadas; 

21. DOS FATOS SUPERVENIENTES 

 Na hipótese de ocorrência de fatos supervenientes a sua 
publicação e que possam vir a prejudicar o processo, ou por 
determinação legal ou judicial, e/ou, ainda, por decisão do 

Estado do Amazonas /SEDUC, poderá ocorrer o adiamento dos 
prazos estabelecidos ou a revogação/modificação, no todo ou 

em parte, da CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2019. 
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22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

A participação de qualquer GRUPO FORMAL DE 
AGRICULTORES E EMPREENDEDORES DE BASE FAMILIAR 

RURAL na CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2019 implica a aceitação 
tácita, incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, 

regras e condições, assim como dos seus anexos.  

Os documentos de habilitação do GRUPO FORMAL DE 
AGRICULTORES E EMPREENDEDORES DE BASE FAMILIAR 

RURAL inabilitado serão devolvidos mediante RECIBO ao seu 
representante legal no dia, hora e local mencionados no item 3.  

Caso haja motivação, em atendimento ao disposto no parágrafo 
único do art. 26, §2.º da Resolução CD/FNDE nº 04/2015, os 
gêneros alimentícios a serem entregues,  poderão ser 

substituídos mediante aceite da SEDUC, com devida 
comprovação dos PREÇOS DE REFERÊNCIA e obediência ao 
valor nutricional do produto substituído e seu substituto na 

composição dos cardápios estabelecidos pela GAE.  

O Contratado que se recusar a fornecer os produtos objeto do 

presente, sem justificativa plausível e aceita pela 
Administração, sofrerá as penalidades previstas no Art. 87, II, 
da Lei n.º 8.666/93 e alterações.9 

Os pedidos de esclarecimentos referentes à CHAMADA PÚBLICA 
Nº 02/2019 deverão ser enviados à CCPAF em até 02 (dois) dias 

úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão, de 
segunda a sexta-feira, das 08h30min às 13h30min, no endereço 
citado no item 3, que será respondido em igual prazo . 

O Titular da Pasta poderá revogar o Edital de Chamada Pública, 
no todo ou em parte, por conveniência administrativa e 
interesse público, ou por fato superveniente, devidamente 

justificado, ou anulá lo, em caso de ilegalidade.  

 A revogação ou anulação do Edital de Chamada Pública não 

gera direito à indenização, ressalvadas as hipóteses descritas 
na Lei n.º 8.666/93. 

23. DO FORO 

 

O foro para dirimir questões relativas à CHAMADA PÚBLICA Nº 
02/2019 será o do Município de Manaus, no Estado do 

Amazonas, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.  

Manaus, 23 de agosto de 2019. 
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LUCCA FERNANDES ALBUQUERQUE 

Presidente da Comissão de Chamada Pública nº 02 

Portaria GS 637, de 10 de julho de 2019. 
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ANEXOS 

 

I. ESPECIFICAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.  

II. MODELO DO PROJETO DE VENDA 

III.       DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE LIMITE POR 
DAP/ANO 

IV.       DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO DE GÊNEROS PELOS 
ASSOCIADOS 

V. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA 

LEI Nº 11.947/2009 

VI. MINUTA DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.  

VII. MODELO DO TERMO DE RECEBIMENTO. 

VIII.     CRONOGRAMA DE ENTREGA                  

IX. RÓTULO DAS EMBALAGENS 

X. TERMO DE REFERÊNCIA 
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ANEXO I ESPECIFICAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTÍCIOS 

LOCAL DE ENTREGA - MANAUS 

ITEM 
GENEROS ALIMENTÍCIOS UND QUANTIDADE 

VALOR 
UNITÁRIO 

1 

ID 89219  FILÉ DE PEIXE, Espécie: Pirarucu, Apresentação: 
cortado em filé, sem pele, sem espinhas, in natura, Unidade de 
Fornecimento: (Kg), Características Adicionais: Isento de toda e 
qualquer evidência de decomposição, produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor 
. 

KG 61.073 R$ 24,50 

2 

ID 81268  FILÉ DE PEIXE, Espécie: Pescada, Apresentação: 
cortado em filé, sem pele, sem espinhas, congelado, 
Características Adicionais: Isento de toda e qualquer evidência 
de decomposição, produto próprio para consumo humano. 

KG 28.949 R$ 18,00 

3 

ID 33204  POLPA DE FRUTAS, Sabor: açaí, Unidade de 

Fornecimento: embalagem com 1 kg, Características Adicionais: 
produto próprio para consumo humano e em conformidade com 
a legislação em vigor 

UNIDADE 136.624 R$ 13,00 

4 

ID 78203  POLPA DE FRUTAS, Sabor: abacaxi, Unidade de 
Fornecimento: embalagem com 1 kg, Características Adicionais: 
produto próprio para consumo humano e em conformidade com 
a legislação em vigor 

UNIDADE 20.000 R$ 11,90 

5 

ID 18604  POLPA DE FRUTAS, Sabor: cupuaçu, Unidade de 
Fornecimento: embalagem com 1 kg, Características Adicionais: 
produto próprio para consumo humano e em conformidade com 
a legislação em vigor. 

UNIDADE 20.001 R$ 11,90 

6 

ID 18607  POLPA DE FRUTAS, Sabor: maracujá, Unidade de 
Fornecimento: embalagem com 1 kg, Características Adicionais: 
produto próprio para consumo humano e em conformidade com 
a legislação em vigor. 

UNIDADE 20.001 R$ 11,90 

7 

ID 104647  FARINHA DE TAPIOCA, Grupo: seca, Subgrupo: 
grossa, Classe: branca, Características Adicionais: isentas de 
matéria terrosa e parasitos, não poderá estar úmida, 
fermentada ou rançosa., 

KG 14.901 R$ 9,00 

8 

ID 81851  FARINHA DE MANDIOCA, Grupo: seca, Subgrupo: 
ova, Classe: amarela, Unidade de Fornecimento: pacote com 1 
kg, Características Adicionais: isentas de matéria terrosa e 
parasitos, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa, 
produto próprio para consumo humano. 

PACOTE 22.346 R$ 4,60 

9 

ID 116481  DOCE DE BANANA, Descrição: Tabletes de 
aproximadamente 20g, coberto com açúcar cristal, embalado 
individualmente. Produto próprio para consumo e em 
conformidade com a Legislação em vigor. Unidade de 
Fornecimento: Embalagem com 1k. 

KG 19.758 R$ 17,00 

10 

D 15362  MELANCIA, Tipo: extra, Características Adicionais: 
produto próprio para consumo humano e em conformidade com 
a legislação em vigor., 

KG 464.000 R$ 2,90 

 

LOCAL DE ENTREGA - PARINTINS 
 

ITEM GENEROS ALIMENTÍCIOS UND QTDE VLR UNIT 

1 

ID 57115  CARNE BOVINA, Tipo: coxão mole, Apresentação: em tiras congeladas, 
Dimensão: 4cm X 2cm X 2cm, Características Adicionais: extra limpa, isento de 
toda e qualquer evidência de decomposição, produto próprio para consumo 
humano, acondicionado em embalagem apropriada de 1 KG, em conformidade com 
a legislação em vigor 

KG 
12.833 R$ 20,00 
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ANEXO II - MODELO DO PROJETO DE VENDA 

Sessão para recebimento: 21/08/2019, às 09h30min. 
Local: Na Sala 04, do Prédio da Divisão de Desenvolvimento 

Profissional do Magistério – DDPM, sito a Avenida Maceió, 260 
Bairro Parque 10 de novembro.  

 PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2019 

I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

GRUPO FORMAL 

1. Nome do Proponente 2. CNPJ 

3. Endereço 4. Município/UF 

5. E-mail 6. DDD/Fone 7. CEP 

8. Nº DAP Jurídica 9. Banco 10. Agência Corrente 11. Conta Nº da Conta 

12. Nº de Associados 
13. Nº de Associados de acordo com a Lei nº 
11.326/2006 

14. Nº de Associados com DAP 
Física 

15. Nome do representante legal 16. CPF 17. DDD/Fone 

18. Endereço 19. Município/UF 

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

1. Nome da Entidade 2. CNPJ 3. Município/UF 

4. Endereço 5. DDD/Fone 

6. Nome do representante e e-mail 7. CPF 

III - RELAÇÃO DE PRODUTOS 

1. Produto 2. Unidade 3. Quantidade 4. Preço de Aquisição* 5. Cronograma 

de Entrega dos 
produtos       4.1. Unitário 4.2. Total 

              

              

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

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

fornecimento. 

Local e Data Assinatura do Representante do Grupo Formal Fone/E-mail: 
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE LIMITE POR 
DAP/ANO 

 

A (razão social), inscrita no CNPJ nº ..., por intermédio do seu 
representante legal o(a) Sr...., portador(a) da Carteira  de Identidade 
de nº ... e do CPF/MF nº ..., nos termos do Estatuto Social, 
DECLARA que atenderá ao limite individual de venda de gêne ros 
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, referente à sua produção, 
considerando os dispositivos da Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 
2009, na Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, na 
Resolução/CD/FNDE nº 4, de 2 de abril de 2015 que regem o 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e demais 
documentos normativos, no que couber.  

Manaus/AM, ........... de  .............................. de 2019. 

.................................................................................................  

(Assinatura do Representante Legal do Grupo Formal)  

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO DE  

GÊNEROS PELOS ASSOCIADOS  

A (razão social), inscrita no CNPJ nº ..., por intermédio do seu 
representante legal o(a) Sr...., portador(a) da Carteira  de Identidade 
de nº ... e do CPF/MF nº ..., DECLARA, para os fins do disposto no 
inciso VI, do artigo 27 da Resolução/CD/FNDE nº 04, de 02 de abril 
de 2015, que os gêneros alimentícios a serem entregues são 
produzidos pelos associados relacionados no Projeto de Venda.  

 

Manaus/AM, ........... de .............................. de 2019. 

................................................... ..............................................  

(Assinatura do Representante Legal do Grupo Formal)  

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA 
LEI Nº 11.947/2009 

 

A (razão social), inscrita no CNPJ nº ..., por intermédio do seu 
representante legal o(a) Sr...., portador(a) da Carteira  de Identidade 
de nº ... e do CPF/MF nº ..., nos termos do Estatuto Social, 

DECLARA que atenderá todos os requisitos legais previstos na Lei nº 
11.947/2009, Resolução CD/FNDE nº 38/2009, e Resolução 
CD/FNDE nº 04 de 02.04.15, que regem o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE e demais documentos normativos, no 
que couber. 

Manaus/AM, ........... de .............................. de 2019. 

(Assinatura do Representante Legal do Grupo Formal)  
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ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO 

(Minuta aprovada pela Procuradoria Geral do Estado, nos autos do 
Processo Administrativo nº 2573/2005). 

 

TERMO DE CONTRATO Nº. 
....../2019 PARA AQUISIÇÃO DE 

GENEROS ALIMENTÍCIOS, 
celebrado entre o ESTADO DO 
AMAZONAS, por intermédio da 

SECRETARIA DE ESTADO DE 
EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO 

ENSINO e, do outro lado, a 
............., na forma abaixo: 

 

Aos ..... dias do mês de ...... do ano dois mil e dezenove (2019), 

nesta cidade de Manaus, na sede da Secretaria de Estado de Educação e 
Qualidade do Ensino, situada na Rua Valdomiro Lustosa, nº 250, Bairro 

Japiim II – CEP 69.076-830, CNPJ 04.312.419/0001-30, presentes o 
ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO 

DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário de Estado de 
Educação e Qualidade do Ensino, nomeado pelo Decreto de ...... e 

publicado no DOE de ......., o Senhor .........., nacionalidade, residente e 
domiciliado nesta cidade à ....., n° ..., bairro ..., CEP: ........., portador da 

Cédula de Identidade nº. ........ e do CPF nº. ......... e, do outro lado, a 
.............., inscrita no CNPJ nº ......., com sede a ......, n° ....., ......., CEP: 
......, .........., com seu Estatuto constitutivo inscrito na JUCEA sob. o n°. 

....... , em ........, neste ato representado por seu ....., o Senhor(a) .........., 
portador da Cédula de Identidade nº. ...... e do CPF nº. ........, residente e 
domiciliado(a) à ....., n° ...., CEP: ......., ........../AM, com base no Despacho 

de Homologação na modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO - CHAMADA 
PÚBLICA Nº. 02/2019-CCPAF/SEDUC, publicada no Diário Oficial do 

Estado em ........, Ata de Registro de Dispensa de Licitação nº. 
....../2019-SEDUC, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº. ........., doravante referido por PROCESSO e o 

despacho autorizativo exarado pelo Senhor Secretário de Educação e 
Qualidade do Ensino, às fls. ... do mencionado PROCESSO, na presença 
das testemunhas adiante nominadas, é assinado o presente TERMO DE 

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, de acordo 
com a Minuta aprovada pela Procuradoria Geral do Estado, nos autos do 

Processo Administrativo nº 2573/2005, que se regerá pelas normas da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei nº 8.883, de 28 de 
junho de 1994, Lei nº 11.947 de 16 de junho de 2009, Resolução nº 026 

de 17 de junho de 2013 e pelas cláusulas e condições seguintes: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO - O Contrato tem por objeto: 

Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar para 
Alimentação Escolar, conforme Lei Federal nº. 11.947/2009, Resolução 
CD/FNDE nº. 026/2013 atualizada pela Resolução CD/FNDE nº. 04 de 

02 de abril de 2015, Lei Federal 8.666/93, 
.......................................(objeto) para atender aos alunos da educação 

básica da Rede Estadual de Ensino no término do ano letivo de 2019, 
através do Programa Nacional de Alimentação Escolar–PNAE/2019, de 
acordo com a proposta de Chamada Pública nº. 02/2019-SEDUC, Memo 

nº. 084/2019-NAPER, Termo de Referência e especificações da Nota de 
Empenho, que passam a integrar o presente Termo. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA FORMA DE FORNECIMENTO - A entrega 
do objeto processar-se-á conforme especificação contida no Edital de 
CHAMADA PÚBLICA Nº. 02/2019 e Projeto Básico, a contar do 

recebimento da 1ª (primeira) Ordem de Compra emitida pelo 
Departamento de Logística da Seduc, facultada sua prorrogação nas 
hipóteses previstas no § 1º, art. 57 da Lei nº 8.666/93, devidamente 

justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade 
competente para celebrar o Contrato.  

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR - O valor global do Contrato é de 
R$ ................ 

CLÁUSULA QUARTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As 

despesas oriundas deste ajuste no presente exercício correrão à conta da 
seguinte Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: ....; Programa de 

Trabalho: .......; Natureza da Despesa: ......; Fonte de Recurso nº. ......, 
tendo sido emitida em ....... a Nota de Empenho nº. ...... no valor de R$ ..  

CLÁUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO - O pagamento a 

CONTRATADA será efetuado em correspondência com os serviços 
prestados e com os valores fixados na cláusula anterior mediante 
apresentação de faturas devidamente atestadas pelo setor competente da 

CONTRATANTE, faturas essas que serão processadas e pagas segundo a 
legislação vigente, devendo nesta oportunidade ser comprovado o 

recolhimento dos encargos previdenciários decorrentes deste contrato. 

CLÁUSULA SEXTA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA - O prazo de vigência 
do Contrato será de ..... meses, contados de ...... até ........, podendo ser 

prorrogado mediante Termo Aditivo. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 
DA CONTRATANTE - A Contratante responderá pelos danos que seus 

agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 
regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa.  

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 
DA CONTRATADA - A Contratada fica obrigada a apresentar, ao 
Contratante: 

I – até o quinto dia útil do mês subsequente, comprovante de 
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recolhimento dos encargos previdenciários, resultantes da execução do 

Contrato; 

II – comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e 
comerciais. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Constitui obrigação da Contratada o pagamento 
dos salários e demais verbas decorrentes da prestação de serviço. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A Contratada responderá pelos danos causados 
por seus agentes. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A Contratada se obriga a manter, durante toda 

a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação.   

CLÁUSULA NONA: REAJUSTAMENTO - O valor aqui pactuado não 
sofrerá reajuste de qualquer espécie ou natureza.  

CLÁUSULA DÉCIMA: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - Toda e 
qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo 
Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a modificação 

do objeto. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A alteração de valor contratual, decorrente de 

compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o 
empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do 
respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS PENALIDADES – Poderão ser 
aplicadas as seguintes penas: 

I – Advertência; 

II – Multa moratória de 1% (um por cento) do valor do Contrato por 
dia, até o trigésimo dia de atraso, se o objeto não for entregue na data 

prevista, sem justificativas aceitas pelo Estado; 

III – Multa de 10% (dez por cento) sobre valor do Contrato não 
realizado, em caso de inexecução parcial da obrigação assumida; 

IV– Multa de 30% (trinta por cento) sobre valor do Contrato, em caso 
de inexecução total da obrigação assumida; 

V – Multa de 10% (dez por cento) sobre valor do Contrato, em caso de 
recusa do fornecedor em assinar o contrato; 

VI. Multa de 10% sobre o valor do preço registrado, em caso de 

descumprimento, pelo fornecedor, de qualquer das cláusulas da Ata de 
Registro de Preços; 

VII. Suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 
02 (dois) anos. 



 

 

 Avenida Waldomiro Lustoza, 250. Japiim II 
e-mail: redacaogabinete@seduc.net 
Fone: (92) 3614-2323 
Manaus-AM - CEP 69075-830 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Demais sanções estabelecidas no edital, na Lei 

Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, no Decreto Estadual n° 
34.162/2013. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO - O presente 

contrato poderá ser rescindido: 

I – Administrativamente, pelo CONTRATANTE: 

1. Pelo não cumprimento por parte do CONTRATADO de cláusulas 
contratuais, especificações ou prazos; 

2. Em razão do cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 

especificações ou prazos; 

3. Pelo atraso injustificado do pagamento dos servidores; 

4. Pela paralisação da prestação do serviço, sem justa causa e sem 
prévia comunicação ao CONTRATANTE; 

5. Pelo cometimento reiterado de atraso no pagamento dos servidores; 

6. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura 
da empresa, que prejudique a execução do contrato; 

7. Razões de interesse público, da alta relevância e amplo 

conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da 
esfera a que está subordinado o contratante e exaradas no processo 

administrativo a que se refere o contrato; 

8. A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente 
comprovada, impeditiva da execução do contrato; 

9. Incidir o CONTRATADO em qualquer outra falta enquadrável nas 
prescrições da Lei nº 8.666/93.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DOS DÉBITOS PARA COM A 
FAZENDA PÚBLICA - Os débitos da Contratada para com o Contratante, 
decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida Ativa e cobrados 

mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando 
for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA PUBLICAÇÃO - A eficácia do 

Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela 
Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte 

ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, 
após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pela 
Procuradoria-Geral do Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO FORO - Obriga-se o 
CONTRATADO, por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento de todas as 
cláusulas e condições do presente contrato, e elege seu domicílio 

contratual, o da Cidade de Manaus, com expressa renúncia a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja.  
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De tudo, para constar, foi lavrado o presente termo, em duas (02) vias 

de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que 
produza seus legítimos e legais efeitos. 

 

Manaus, ..... de ......... de 2019. 

 

 

 

 

...................................  

Secretário de Estado de Educação e Qualidade do Ensino 

 

 

 

 

...................................  

REPRESENTANTE DA CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS:  

 

 

1 - ______________________________ 

    CPF: 

 

2 - ______________________________ 

     CPF:  
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ANEXO VII – TERMO DE RECEBIMENTO 

Atesto que a SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC, 
Entidade Executora do PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR DO ESTADO DO AMAZONAS, representada pelo 

servidor............. matrícula........ recebeu em .....de ....... de 
........ do contratado os produtos relacionados a seguir:  

ESPECIFICAÇ
ÃO DO 

PRODUTO 

QUANTIDA

DE 

UNIDAD

E 

VALOR 
UNITÁRIO(R

$) 

VALOR 
TOTAL(R

$) 

     

TOTAL  

 

Nestes termos, os produtos entregues estão de acordo com o 
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar para Alimentação Escolar e totalizam o valor de                                 

R$ 
(.........................................................................................

......). Informo, ainda, que os produtos recebidos estão de 
acordo com os padrões de qualidade aceitos por esta Instituição 
Educacional, comprometendo-nos a dar a destinação final aos 

produtos recebidos, conforme estabelecido na aquisição de 
gêneros oriundos da Agricultura Familiar para Alimentação 
Escolar. 

Manaus/AM, ...... de .............................. de 2019. 

..........................................................................................

.........................................  

(Assinatura, carimbo e matrícula do SERVIDOR) 

..........................................................................................

.........................................(Assinatura do Representante 
Legal da Organização)  
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ANEXO VIII – CRONOGRAMA DE ENTREGA 

1 As entregas serão feitas diretamente na central de 
recebimento da Gerência de Alimentação Escolar (GAE), situada 
na Av. Desembargador Paulo Jacob, nº 393 CEP 69049 - 107, 

Bairro da Paz, Manaus/AM ou diretamente nas escolas no caso 
dos gêneros alimentícios cuja descrição contenha, como “local 

de Entrega”, o município de Parintins/AM.  
2- As entregas deverão ser realizadas conforme programação a 
ser disponibilizada na assinatura dos contratos.  

LOCAL DE ENTREGA - MANAUS 

ITE
M 

GENEROS ALIMENTÍCIOS UND 
QUANTID

ADE 

PERIODICIDA
DE DE 

ENTREGA 

1 

ID 89219  FILÉ DE PEIXE, Espécie: Pirarucu, Apresentação: 
cortado em filé, sem pele, sem espinhas, in natura, Unidade 

de Fornecimento: (Kg), Características Adicionais: Isento de 
toda e qualquer evidência de decomposição, produto próprio 
para consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor . 

KG 61.073 Conforme a 
demanda 

2 

ID 81268  FILÉ DE PEIXE, Espécie: Pescada, Apresentação: 
cortado em filé, sem pele, sem espinhas, congelado, 
Características Adicionais: Isento de toda e qualquer 
evidência de decomposição, produto próprio para consumo 
humano. 

KG 28.949 Conforme a 
demanda 

3 

ID 33204 POLPA DE FRUTAS, Sabor: açaí, Unidade de 
Fornecimento: embalagem com 1 kg, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor 

UNIDA

DE 
136.624 Conforme a 

demanda 

4 

ID 78203  POLPA DE FRUTAS, Sabor: abacaxi, Unidade de 

Fornecimento: embalagem com 1 kg, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor 

UNIDA

DE 
20.000 Conforme a 

demanda 

5 

ID 18604  POLPA DE FRUTAS, Sabor: cupuaçu, Unidade de 
Fornecimento: embalagem com 1 kg, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

UNIDA

DE 
20.001 Conforme a 

demanda 

6 

ID 18607  POLPA DE FRUTAS, Sabor: maracujá, Unidade de 
Fornecimento: embalagem com 1 kg, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

UNIDA

DE 
20.001 Conforme a 

demanda 

7 

ID 104647  FARINHA DE TAPIOCA, Grupo: seca, Subgrupo: 
grossa, Classe: branca, Características Adicionais: isentas de 

matéria terrosa e parasitos, não poderá estar úmida, 
fermentada ou rançosa.,   

KG 14.901 Conforme a 

demanda 

8 

ID 81851  FARINHA DE MANDIOCA, Grupo: seca, Subgrupo: 
ova, Classe: amarela, Unidade de Fornecimento: pacote com 
1 kg, Características Adicionais: isentas de matéria terrosa e 
parasitos, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa, 
produto próprio para consumo humano. 

PACOT

E 
22.346 Conforme a 

demanda 

9 

ID 116481  DOCE DE BANANA, Descrição: Tabletes de 
aproximadamente 20g, coberto com açúcar cristal, embalado 
individualmente. Produto próprio para consumo e em 
conformidade com a Legislação em vigor. Unidade de 

KG 19.758 Conforme a 
demanda 
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Fornecimento: Embalagem com 1k. 

10 
D 15362  MELANCIA, Tipo: extra, Características Adicionais: 
produto próprio para consumo humano e em conformidade 
com a legislação em vigor.,   

KG 
464.000 Conforme a 

demanda 

 

LOCAL DE ENTREGA - PARINTINS 

ITEM GENEROS ALIMENTÍCIOS UND QTDE 
PERIODICIDADE 

DE ENTREGA 

1 

ID 57115  CARNE BOVINA, Tipo: coxão mole, 
Apresentação: em tiras congeladas, Dimensão: 4cm 
X 2cm X 2cm, Características Adicionais: extra 

limpa, isento de toda e qualquer evidência de 
decomposição, produto próprio para consumo 

humano, acondicionado em embalagem apropriada 
de 1 KG, em conformidade com a legislação em vigor 

KG 12.833 
Conforme a 

demanda 
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ANEXO IX 

 

 

ROTULO DAS EMBALAGENS  

 

 

PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRICULTURA FAMILIAR 



 

 

 Avenida Waldomiro Lustoza, 250. Japiim II 
e-mail: redacaogabinete@seduc.net 
Fone: (92) 3614-2323 
Manaus-AM - CEP 69075-830 

 

ANEXO IX 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

                                    TERMO DE REFERÊNCIA  

 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

Aquisição de gêneros alimentícios regionalizados às Escolas Estaduais da 

capital e interior do Estado do Amazonas, para atender o encerramento do 

calendário escolar, no exercício de 2019. 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
1. DADOS DO ÓRGÃO 

Órgão: Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino  

CNPJ: 04.312.419/0001-30 

Endereço: Av. Waldemiro Lustosa, 250 – Japiim II 

CEP: 69076-830 

Cidade: Manaus – AM 

Fone: 092 3614-2323 

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

Aquisição de gêneros alimentícios regionalizados às Escolas Estaduais da 
capital e interior do Estado do Amazonas, para atender o encerramento do 

calendário escolar, no exercício de 2019, por meio de Chamada Pública,  
conforme lei federal nº 11.947/2009 e Resolução CD/ FNDE nº 26, de 17 de 

junho de 2013, (atualizada pela Resolução CD/FNDE nº 04, de 2 de abril de 

2015). 
3. DETALHAMENTO DO OBJETO  

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC 

NÚCLEO DE APOIO A PROGRAMAS DE ECONOMIA REGIONAL - NAPER 

PROGRAMAÇÃO DE COMPRA DE GÊNEROS DA CHAMADA PÚBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR 
02 - 2019 

PRODUTO – LOCAL DE ENTREGA QTDE UND PREÇO 
UNIT (R$) 

TOTAL (R$) 

FILÉ DE PIRARUCU - MANAUS 61.073 KG   

FILÉ DE PESCADO - MANAUS 28949 KG   

POLPA DE AÇAÍ - MANAUS 136624 UNIDADE   

POLPA DE FRUTAS- MANAUS 60001 UNIDADE   

FARINHA TAPIOCA - MANAUS 14901 UNIDADE   

FARINHA AMARELA - MANAUS 22346 PACOTE   

DOCE DE BANANA - MANAUS 19758 KG   
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LOCAL DE ENTREGA – MANAUS 

ITEM GENEROS ALIMENTÍCIOS UND QTDE 

1 

ID 89219  FILÉ DE PEIXE, Espécie: Pirarucu, 
Apresentação: cortado em filé, sem pele, sem 
espinhas, in natura, Unidade de Fornecimento: 
(Kg), Características Adicionais: Isento de toda e 
qualquer evidência de decomposição, produto 
próprio para consumo humano e em conformidade 
com a legislação em vigor . 

KG 
61.073 

2 

ID 81268  FILÉ DE PEIXE, Espécie: Pescada, 
Apresentação: cortado em filé, sem pele, sem 
espinhas, congelado, Características Adicionais: 
Isento de toda e qualquer evidência de 
decomposição, produto próprio para consumo 
humano. 

KG 
28.949 

3 

ID 33204  POLPA DE FRUTAS, Sabor: açaí, 
Unidade de Fornecimento: embalagem com 1 kg, 
Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor 

UNIDADE 
136.624 

4 

ID 78203  POLPA DE FRUTAS, Sabor: abacaxi, 
Unidade de Fornecimento: embalagem com 1 kg, 
Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor 

UNIDADE 20.000 

5 

ID 18604  POLPA DE FRUTAS, Sabor: cupuaçu, 
Unidade de Fornecimento: embalagem com 1 kg, 
Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

UNIDADE 20.001 

6 

ID 18607  POLPA DE FRUTAS, Sabor: maracujá, 
Unidade de Fornecimento: embalagem com 1 kg, 
Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

UNIDADE 20.001 

7 

ID 104647  FARINHA DE TAPIOCA, Grupo: seca, 
Subgrupo: grossa, Classe: branca, Características 
Adicionais: isentas de matéria terrosa e parasitos, 
não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa.,   

KG 
14.901 

MELANCIA - MANAUS 464000 KG   

CARNE EM TIRAS –  PARINTINS 12833 KG   

VALOR GLOBAL DA CHAMADA PÚBLICA  
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8 

ID 81851  FARINHA DE MANDIOCA, Grupo: seca, 
Subgrupo: ova, Classe: amarela, Unidade de 
Fornecimento: pacote com 1 kg, Características 
Adicionais: isentas de matéria terrosa e parasitos, 
não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa, 
produto próprio para consumo humano. 

PACOTE 
22.346 

9 

ID 116481  DOCE DE BANANA, Descrição: 
Tabletes de aproximadamente 20g, coberto com 
açúcar cristal, embalado individualmente. Produto 
próprio para consumo e em conformidade com a 
Legislação em vigor. Unidade de Fornecimento: 
Embalagem com 1k. 

KG 
19.758 

10 
ID 15362 MELANCIA, Tipo: extra, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano 
e em conformidade com a legislação em vigor.,   

KG 
464.000 

 

LOCAL DE ENTREGA - PARINTINS 

ITEM GENEROS ALIMENTÍCIOS UND QTDE 

1 

ID 57115  CARNE BOVINA, Tipo: coxão mole, 
Apresentação: em tiras congeladas, Dimensão: 
4cm X 2cm X 2cm, Características Adicionais: 
extra limpa, isento de toda e qualquer evidência de 
decomposição, produto próprio para consumo 
humano, acondicionado em embalagem apropriada 
de 1 KG, em conformidade com a legislação em 
vigor 
 

KG 12.833 

 

 

 

4. JUSTIFICATIVA 

 

A alimentação escolar adequada é um direito fundamental, 

reconhecido internacionalmente pela Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, devendo o poder Público adotar as políticas e ações que se 

façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e 

nutricional da população escolar. Em razão disso, a Constituição da 

República assegurou o dever do Estado em atender ao educando através 

de programas suplementares de alimentação: 
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Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia 
de: 

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por 

meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, 

alimentação e assistência à saúde.           

 

Em razão disso, a União editou a Lei nº 11.947/2009, dispondo 

acerca do atendimento nutricional dos alunos. Entre outros, esta Lei 

definiu como diretriz da alimentação escolar o apoio ao desenvolvimento 

sustentável, incluindo incentivos para aquisição de gêneros alimentícios 

produzido em âmbito local e pela agricultura familiar: 

 

Art. 2o  São diretrizes da alimentação escolar:  
V - o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de 

gêneros alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e 

preferencialmente pela agricultura familiar e pelos empreendedores familiares 

rurais, priorizando as comunidades tradicionais indígenas e de remanescentes de 

quilombos;   

 

Ademais, criou o Programa Nacional de Alimentação Escolar – 

PNAE, conforme o art. 4º: 

  

Art. 4o  O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE tem por objetivo 
contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a 

aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares 

saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da 

oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o 

período letivo.  

 

No âmbito do referido programa, a União – por meio do FNDE – 

repassa recursos aos entes federativos para a aquisição de gêneros 

alimentícios para a merenda escolar: 

 

Art. 5o  Os recursos financeiros consignados no orçamento da União para 

execução do PNAE serão repassados em parcelas aos Estados, ao Distrito Federal, 

aos Municípios e às escolas federais pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação - FNDE, em conformidade com o disposto no art. 208 da 
Constituição Federal e observadas as disposições desta Lei.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art208
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art208
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§ 1o  A transferência dos recursos financeiros, objetivando a execução do PNAE, 

será efetivada automaticamente pelo FNDE, sem necessidade de convênio, ajuste, 

acordo ou contrato, mediante depósito em conta corrente específica.  

§ 2o  Os recursos financeiros de que trata o § 1o deverão ser incluídos nos 

orçamentos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios atendidos e serão 
utilizados exclusivamente na aquisição de gêneros alimentícios.  

§ 3o  Os saldos dos recursos financeiros recebidos à conta do PNAE existentes em 

31 de dezembro deverão ser reprogramados para o exercício subsequente, com 

estrita observância ao objeto de sua transferência, nos termos disciplinados pelo 

Conselho Deliberativo do FNDE.  

§ 4o  O montante dos recursos financeiros de que trata o § 1o será calculado com 
base no número de alunos devidamente matriculados na educação básica pública 

de cada um dos entes governamentais, conforme os dados oficiais de matrícula 

obtidos no censo escolar realizado pelo Ministério da Educação.  

§ 5o  Para os fins deste artigo, a critério do FNDE, serão considerados como parte 

da rede estadual, municipal e distrital, ainda, os alunos matriculados em:  
I - creches, pré-escolas e escolas do ensino fundamental e médio qualificadas 

como entidades filantrópicas ou por elas mantidas, inclusive as de educação 

especial;  

II - creches, pré-escolas e escolas comunitárias de ensino fundamental e médio 

conveniadas com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.  

 

A referida Lei criou hipótese de dispensa de licitação para aquisição 

de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do 

empreendedor familiar rural e suas organizações: 

Art. 14.  Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do 

PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição de 

gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor 

familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da 
reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades 

quilombolas.  

§ 1o  A aquisição de que trata este artigo poderá ser realizada dispensando-se o 

procedimento licitatório, desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes 

no mercado local, observando-se os princípios inscritos no art. 37 da 
Constituição Federal, e os alimentos atendam às exigências do controle de 

qualidade estabelecidas pelas normas que regulamentam a matéria.  

 

Para regulamentar a dispensa, o FNDE editou a Resolução nº 

26/2013, disciplinando que a aquisição dos gêneros alimentícios da 

agricultura familiar deve ser precedida pela realização de uma chamada 

pública, regulamentada por esta Resolução. 

Em razão disso, justifica-se o presente Termo de Referência para, 

em cumprimento às normas supracitadas, definir os termos em que 

ocorrerá a Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da 

Agricultura Familiar. 

Os gêneros alimentícios previstos para aquisição foram definidos em 

cumprimento ao cardápio previamente definido pela nutricionista 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art37
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Responsável Técnica pelo PNAE na SEDUC e após realização de 

articulação com atores sociais envolvidos, em especial as cooperativas, 

conforme documentação acostada aos autos. 

Para a habilitação e participação na Chamada Pública, serão 

utilizadas como referência a Resolução nº 26/2013 do FNDE, em especial 

no art. 27, além de outras regras gerais previstas na Lei nº 8.666/1993 e 

4.320/1964, no tocante às contratações públicas. 

Em razão do prazo exíguo para entrega dos gêneros alimentícios no 

término do ano letivo de 2019, a chamada pública será exclusiva para 

GRUPOS FORMAIS, conforme dispõe o art. da Resolução nº 4/2015 do 

FNDE: 

  

Art. 30 Nos Estados, Distrito Federal, Municípios e escolas federais onde o valor 
total de repasse do FNDE para execução do PNAE seja superior a R$ 700.000,00 

(setecentos mil reais) por ano, a EEx. poderá optar por aceitar propostas apenas 

de organizações com DAP Jurídica, desde que previsto na chamada pública. 

 

Os alimentos serão entregues na Gerência de Alimentação Escolar, 

localizada em Manaus/AM, e posteriormente remetidos às unidades 

escolares em todo o Estado do Amazonas conforme o planejamento da 

Secretaria, capacidade de entrega dos produtores e necessidades das 

unidades, sendo a logística de responsabilidade da Secretaria de Estado 

de Educação. A única exceção será do gênero alimentício “FILÉ EM 

TIRAS”, que será entregue diretamente nas unidades escolares em 

Parintins/AM. 

 

5. PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA  

5.1 – O prazo de vigência do contrato será de 03 (três) meses contados a 

partir da data de assinatura do termo. 

5.2 – As entregas serão feitas diretamente na central de recebimento da 

Gerência de Alimentação Escolar (GAE), situada na Av. Desembargador 

Paulo Jacob, nº 393 CEP 69049 - 107, Bairro da Paz, Manaus/AM ou 

diretamente nas escolas no caso dos gêneros alimentícios cuja descrição 

contenha, como “local de Entrega”, o município de Parintins/AM. 

5.3 – Os quantitativos contratados de gêneros alimentícios deverão ser 

entregues em até 5 (cinco) dias após o recebimento de ordem de 
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fornecimento da Contratante, conforme a programação de distribuição, e 

poderão ser requisitados ao longo de toda a vigência do contrato. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Além das obrigações resultantes da Lei nº. 8.666/93 são obrigações da 

CONTRATADA: 

6.1. Entregar os Produtos de acordo com o cronograma de distribuição e 

requisições da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino; 

6.2. Entregar comprovante que contenha a identificação do produto, 

quantidade, valor unitário e valor total no momento da entrega dos bens; 

6.3. Armazenar e transportar os alimentos conforme as normas da 

Legislação da Vigilância Sanitária. 

6.4. Transportar os alimentos em veículos fechados ou abertos com 

proteção (e.g. lona) em perfeitas condições de higiene; 

6.5. Caso o produto precise ser mantido resfriado, o transporte deverá ser 

feito em veículos isotérmicos, resfriados ou veículos comuns, desde que 

sejam utilizados recipientes isotérmicos; 

6.6. Entregar produtos com a qualidade adequada e próprios para o 

consumo, isento de qualquer espécie de odor ou sabor estranho, 

enfermidade, lesão que afete sua aparência e utilização; 

6.7. Priorizar nas entregas, sempre que possível, os gêneros alimentícios 

orgânicos ou agro-ecológicos;  

6.8. Priorizar os gêneros alimentícios da safra do ano de entrega do 

produto; 

6.9. Guardar os termos de entrega dos produtos; 

6.10. Controlar e respeitar o limite de contratação individual (DAP)/ano, 

em conformidade com o Edital; 

6.11. A CONTRATADA compromete-se e obriga-se a cumprir o 

estabelecido no Termo de Referência, às cláusulas contratuais e, sempre 

que solicitado pela CONTRATANTE, deverá dirimir qualquer dúvida que 

vier a acontecer atinente execução do objeto deste Termo de Referência; 
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6.12. A CONTRATADA será responsável pela observância de toda 

legislação pertinente direta ou indiretamente aplicável ao objeto deste 

Termo de Referência; 

6.13. A CONTRATADA será a única responsável por danos e prejuízos, de 

qualquer natureza, causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes da execução do objeto deste Termo, isentando o 

CONTRATANTE de todas as reclamações que por ventura possam surgir, 

ainda que tais reclamações sejam resultantes de atos prepostos ou de 

quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, empregadas ou ajustadas na 

execução deste Termo de Referência; 

6.14. Assumir como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes do fornecimento de material, mão-de-obra, necessários à boa 

e perfeita entrega dos produtos. Responsabiliza-se, também, pela 

idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou 

subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados à 

Contratante ou a terceiros. 

6.15. A CONTRATADA será também responsável por todos os ônus ou 

obrigações concernentes às legislações sociais, trabalhistas, fiscais, 

provenientes da execução do objeto deste Edital; 

6.16. A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas, diretas e 

indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem 

qualquer ônus à CONTRATANTE; 

6.17. Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade dos 

materiais fornecidos à CONTRATANTE, atendendo plena e 

satisfatoriamente ao especificado neste Termo de Referência; 

6.18. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no chamamento público, inclusive 

quanto à regularidade fiscal; 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº. 8.666/93 são 

obrigações da CONTRATANTE:  
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7.1. Elaborar cronograma de entrega dos produtos e entrega-los aos 

respectivos fornecedores, com prazo mínimo de 15 (quinze) dias de 

antecedência; 

7.2. Entregar cautela no ato de recebimento dos produtos, assinado por 

agente competente, contendo nome completo, número de documento de 

identificação, cargo/função, data e assinatura; 

7.3. Efetuar, os pagamentos devidos à CONTRATADA, os descontos e 

recolhimentos previstos em lei; 

7.4. Proporcionar os meios para que a CONTRATADA possa cumprir suas 

obrigações dentro das normas e condições do credenciamento. 

7.5. Fiscalizar a entrega e comunicar possíveis irregularidades à 

CONTRATADA. 

7.6. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de pessoa 

por ela credenciada;  

7.7. Acompanhar direta e indiretamente a qualidade na execução do 

objeto, verificando o atendimento às especificações e demais normas 

técnicas; 

7.8. Analisar e atestar os documentos apresentados pela CONTRATADA, 

quando da cobrança da entrega dos materiais. Caso haja incorreção nos 

documentos recebidos, os mesmos serão devolvidos à CONTRATADA para 

as devidas correções e, devolvidos à CONTRATANTE para análise, ateste e 

pagamento; 

7.9. Prestar aos funcionários da CONTRATADA as informações e 

esclarecimentos de que disponha e que eventualmente venham a ser 

solicitados e indicar os locais onde será executado o objeto deste Termo de 

Referência; 
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8. FISCALIZAÇÃO  

8.1 - A fiscalização e acompanhamento da execução do objeto será 

realizado por servidor, designado pela CONTRATANTE, 

observando-se as disposições contidas no artigo 67 e seus 

parágrafos, e art. 73, seus incisos e parágrafos, da Lei nº. 

8.666/93; 

8.2 - A fiscalização será exercida no interesse da CONTRATANTE e 

não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 

inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na 

sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público 

ou de seus agentes e prepostos; 

8.3 - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em 

parte, o objeto, se em desacordo com o Contrato; 

8.4 - Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva 

responsável pela execução do objeto, a CONTRATANTE reserva-se 

o direito de, sem restringir a plenitude desta responsabilidade, 

exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre serviços, 

diretamente ou por prepostos designados; 

8.5 - A CONTRATADA lançará na nota fiscal as especificações de 

modo idêntico àquelas constantes da Nota de Empenho. 

 

9. PAGAMENTO 

 

9.1 Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias úteis, 
contados da data da apresentação do Requerimento, encaminhando a 

nota fiscal/fatura, acompanhada dos documentos que comprovem a 
regularidade com a Seguridade Social (CND), o FGTS (CRF), a 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e quitação de 

tributos e contribuições federais (juntamente com a Certidão Negativa 
quanto à Dívida Ativa da União – PGFN), Estadual e Municipal. 
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9.2 O pagamento das faturas apresentadas pela CONTRATADA fica 

vinculado à apresentação dos seguintes documentos: 

a. Recibo (em duas vias); 

b. Requerimento solicitando o pagamento (em duas vias); 

c. Nota Fiscal (duas vias); 

d. Certidões Negativas de Débito (FGTS, Receita Federal, Trabalhista, 
SEFAZ, Municipais e Falência); 

e. Cautela de Entrega. 

9.3 A apresentação da documentação relacionada no item 9.2, não 

exime a CONTRATADA da apresentação de outros documentos que 

por ventura sejam solicitados pela fiscalização ou pelo Setor 

responsável pela análise processual. 

10. PENALIDADES E MULTAS              

Nos Termos do artigo 87 da Lei nº. 8.666/1993, no caso de atraso 

injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido, a 

Administração poderá aplicar à CONTRATADA, mediante publicação no 

Diário Oficial, garantida a prévia defesa, as seguintes sanções: 

10.1  Advertência por escrito; 

10.2 Multa de 2% (dois por cento) por dia de atraso ou por 

ocorrência, até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor total 

do contrato, recolhida no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, 

uma vez comunicada oficialmente; 

10.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total 

contratado, no caso de inexecução do objeto contratado, recolhida 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da comunicação oficial; 

10.4 Suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento em contratar com o Estado do Amazonas, por prazo 

não superior a 5 (cinco) anos; 
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10.5 Declaração de inidoneidade para licitar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 

11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA              

 AÇÃO: 

 PROGRAMA DE TRABALHO:   

 NATUREZA DA DESPESA:   

 FONTE DE RECURSOS:   

12. PLANO DE APLICAÇÃO              

CRONOGRAMA ESTIMADO - 2019 TOTAL 

MÊS Set.  Out. 

- 
EXEC - - 

MÊS Nov Dez 

EXEC - - 

Para fins de estimativa de valor/mês, foi considerado a 

quantidade de dias úteis restantes no calendário escolar de 20191. 

 

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 

                                                           
1 Setembro: 21; outubro: 25; novembro: 21; dezembro: 14. 
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Nº. de 

Parcelas 
Forma de Pagamento 

Valor 

Estimado da 

Parcela 

Valor global 

 

 

3 

Estimado 

 

 

  (X) Mensal conforme a 

demanda 

  (  )  Bimestral 

  (  )  Trimestral 

  (  )  Semestral 

  (  )  Única e global 

 
 

 

14. DECLARAÇÃO DO SOLICITANTE/FUNDAMENTO LEGAL 

Declaramos que este Termo de Referência está de acordo com a Lei nº 

11.947/2009 e Resolução n.º 026/2013 CD/FNDE, bem como a Lei n.º 

8.666/93, sem prejuízo de outras Leis aplicáveis. 
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15. ELABORAÇÃO/SUPERVISÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

15.1 Elaboração                                  Em:____/____/_____  

 

Nome:                             

Cargo:  

Assinatura:  

 

15.2 Supervisão                                                                          

Em: ____/____/_____ 

 

Nome:                                                      

Cargo: 

Assinatura:  
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16. APROVAÇÃO DO ORDENADOR 

Aprovo. De acordo com Art. 7º, § 2º, Inciso I da Lei n. º 8.666/1993. 

 

Em: ____/____/_____ 

 

 

 

Secretário de Estado da Educação e Qualidade do Ensino 

 

 


