
 
ESTADO DA PARAÍBA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA  
 

EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 
A Prefeitura Municipal Quixaba, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Francisco 
de Assis, 295, bairro Centro, na cidade de Quixaba-PB, Cep: 58.733-000, inscrita no CNPJ 
sob n. 08.881.567/0001-26, representada neste ato pela Presidente da Comissão de 
Licitação, a Senhora Allane Candeia de Macedo, nomeada pela portaria 002/2018 no uso de 
suas prerrogativas legais e considerando o disposto no art.14, da Lei nº 11.947/2009 e na 
Resolução FNDE nº 04/2015, através da Secretaria Municipal de Educação, vem realizar 
Chamada Pública para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação 
Escolar – PNAE do Município de Quixaba-PB, durante o período de Março a Dezembro de 
2018. Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão 
apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda no período de 22.03.2018 a 
10.04.2018 a partir das   08hs 30min, na sede da Secretaria Municipal de Educação do 
Município.   

1. OBJETO 

O objeto da presente Chamada Pública é a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE do Município de Quixaba-PB, conforme especificações dos 
gêneros alimentícios abaixo: 
  

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND QUANT 

1 Banana Prata: de primeira “in natura”, casca sã, firme, sem rachaduras, sem 
danos físicos ou mecânicos. Devendo estar bem desenvolvidos e maduros, 
devendo apresentar 80 a 90% de maturação, apresentando grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e 
larvas. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade 
solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem. 

KG 300 

2 Coentro: De 1º qualidade; fresco; apresentando tamanho e coloração uniforme; 
devendo ser bem desenvolvidos; sem lesões físicas e mecânicas, perfurações, 
separados em porções de aproximadamente 50g. Boa apresentação ao exame 
visual.  

KG 80 

3 Frango Caipira inteiro, resfriado, sem miúdos, sem tempero, embalado 
individualmente, sem formação de cristais de gelo, sem água dentro da 
embalagem ou do frango, consistência firme, não amolecida, e cor característica, 
sem escurecimento ou manchas esverdeadas; cheiro agradável, pele lisa, macia e 
clara (entre amarelo e branco). Acondicionada em embalagem própria, 
transparente, atóxica, de polietileno, não violada, resistente, que garanta a 
integridade do produto até o momento do consumo, com selo do serviço de 
inspeção municipal (SIM) ou do serviço de inspeção estadual (SEI) ou selo do 
serviço de inspeção federal (SIF). 

 

 

 

 

KG 1300 
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4 Frango Granja inteiro, resfriado, sem miúdos, sem tempero, embalado 
individualmente, sem formação de cristais de gelo, sem água dentro da 
embalagem ou do frango, consistência firme, não amolecida, e cor característica, 
sem escurecimento ou manchas esverdeadas; cheiro agradável, pele lisa, macia e 
clara (entre amarelo e branco). Acondicionada em embalagem própria, 
transparente, atóxica, de polietileno, não violada, resistente, que garanta a 
integridade do produto até o momento do consumo, com selo do serviço de 
inspeção municipal (SIM) ou do serviço de inspeção estadual (SEI) ou selo do 
serviço de inspeção federal (SIF). 

KG 2000 

5 Mamão de primeira “in natura”, casca sã, firme, sem rachaduras, sem danos 
físicos ou mecânicos. Devendo estar bem desenvolvidos e maduros, devendo 
apresentar 80 a 90% de maturação, apresentando grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas. 
Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, 
apresentando na embalagem etiqueta de pesagem. 

KG 300 

6 Melancia de primeira “in natura”, casca sã, firme, sem rachaduras, sem danos 
físicos ou mecânicos. Devendo estar bem desenvolvidos e maduros, devendo 
apresentar 80 a 90% de maturação, apresentando grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas. 
Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, 
apresentando na embalagem etiqueta de pesagem. 

KG 500 

7 Pimentão: De 1º qualidade; fresco; apresentando tamanho e coloração uniforme; 
devendo ser bem desenvolvidos; sem lesões físicas e mecânicas, perfurações. 
Boa apresentação ao exame visual. 

KG 100 

8 Polpa de Fruta Acerola: natural, sabor acerola, acondicionado em embalagem de 
polietileno transparente 1kg, sem conservante, com identificação no rótulo dos 
ingredientes, informações nutricionais, peso, fornecedor, data de fabricação e 
validade e inspeção sanitária. Validade mínima de 6 meses a contar da data de 
entrega.   

KG 300 

09 Polpa de Fruta Cajarana: natural, sabor cajarana, acondicionado em embalagem 
de polietileno transparente 1kg, sem conservante, com identificação no rótulo dos 
ingredientes, informações nutricionais, peso, fornecedor, data de fabricação e 
validade e inspeção sanitária. Validade mínima de 6 meses a contar da data 

KG 50 

10 Polpa de Fruta Caju: natural, sabor caju, acondicionado em embalagem de 
polietileno transparente 1kg, sem conservante, com identificação no rótulo dos 
ingredientes, informações nutricionais, peso, fornecedor, data de fabricação e 
validade e inspeção sanitária. Validade mínima de 6 meses a contar da data 

KG 50 

11 Polpa de Fruta Goiaba: natural, sabor goiaba, acondicionado em embalagem de 
polietileno transparente 1kg, sem conservante, com identificação no rótulo dos 
ingredientes, informações nutricionais, peso, fornecedor, data de fabricação e 
validade e inspeção sanitária. Validade mínima de 6 meses a contar da data 

KG 300 

12 Polpa de Fruta Manga: natural, sabor manga, acondicionado em embalagem de 
polietileno transparente 1kg, sem conservante, com identificação no rótulo dos 
ingredientes, informações nutricionais, peso, fornecedor, data de fabricação e 
validade e inspeção sanitária. Validade mínima de 6 meses a contar da data 

 

 

KG 300 
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13 Tomate de primeira “in natura”, casca sã, firme, sem rachaduras, sem danos 
físicos ou mecânicos. Devendo estar bem desenvolvidos e maduros, devendo 
apresentar 70 a 80% de maturação, apresentando grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas. 
Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, 
apresentando 

KG 100 

 

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

FNDE 02/2015, Art.29, §3º). 

2. FONTE DE RECURSO 

2.1 Recursos provenientes do Programa Nacional Alimentação Escolar – PNAE   

3. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR 

Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua produção agrícola na 
forma de Fornecedores Individuais, Grupos Informais e Grupos Formais, de acordo com o 

Art. 27 da Resolução FNDE nº 4/2015. 

3.1 ENVELOPE Nº 001 - HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL (não 
organizado em grupo). 

Fornecedor Individual deverá apresentar no envelope nº 01 os documentos abaixo 

relacionados, sob pena de inabilitação: 

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

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

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

Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor participante; 

IV - A prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e 

V - A declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de 
produção própria, relacionada no projeto de venda.  

3.2. ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL 

O Grupo Informal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo 
relacionados, sob pena de inabilitação: 

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

II - O extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 
dias; 

III - O Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor 
Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura de todos os agricultores 

participantes; 

IV - A prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e 

V - A declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 
agricultores familiares relacionados no projeto de venda. 
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3.3. ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL 

O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados, 
sob pena de inabilitação: 

I - A prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

II - O extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias; 

III - A prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 

IV - As cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão 
competente; 

V - O Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação 
Escolar; 

VI - O declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 
associados/cooperados; 

VII - A declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do 
atendimento do limite individual de venda de seus cooperados/associados. 

VIII - A prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e 

4. ENVELOPE Nº 02- PROJETO DE VENDA 

4.1 No Envelope nº 02 os Fornecedores Individuais, Grupos Informais ou Grupos Formais 
deverão apresentar o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 
conforme Anexo IV (modelo da Resolução FNDE n.º 4/2015).  

4.2. A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão pública 
e registrada em ata 001/2018 após o término do prazo de apresentação dos projetos. O 
resultado da seleção será publicado 03 dias após o prazo da publicação da relação dos 
proponentes e no prazo de 03 dias o(s) selecionado(s) será(ão) convocado( s) para 
assinatura do(s) contrato(s).  

4.3 - O(s) projeto(s) de venda a ser(em) contratado(s) será(ão) selecionado(s) conforme 
critérios estabelecidos pelo art. 25 da Resolução.  

4.4. Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 
o nome, o CPF e nº da DAP Física de cada agricultor familiar fornecedor quando se tratar de 
Fornecedor Individual ou Grupo Informal, e o CNPJ E DAP jurídica da organização produtiva 
quando se tratar de Grupo Formal. 

4.5. Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos constatada na 
abertura dos envelopes poderá ser concedido abertura de prazo para sua regularização de 

até 02 dias, conforme análise da Comissão Julgadora. 

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS 

5.1. 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. 

5.2. Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para 
seleção: 
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I - O grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre os demais grupos. 

II - O grupo de projetos de fornecedores do território rural terá prioridade sobre o do estado 
e do País. 

III - o grupo de projetos do estado terá prioridade sobre o do País. 

5.3. Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para 

seleção: 

I - Os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as 
comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre estes; 

II - Os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, 

segundo a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003; 

III - os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de Declaração de Aptidão ao 
PRONAF - DAP Jurídica) sobre os Grupos Informais (agricultores familiares, detentores de 
Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Física, organizados em grupos) e estes sobre os 

Fornecedores Individuais (detentores de DAP Física);  

Caso a EEx. não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo de 
projetos de fornecedores locais, estas deverão ser complementadas com os projetos dos 
demais grupos, em acordo com os critérios de seleção e priorização citados nos itens 5.1 e 

5.2.   

5.4. No caso de empate entre grupos formais, terão prioridade organizações com maior 
porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu 
quadro de sócios, conforme DAP Jurídica. 

5.5. Em caso de persistir o empate, será realizado sorteio ou, em havendo consenso entre 
as partes, poderá optar-se pela divisão no fornecimento dos produtos a serem adquiridos 
entre as organizações finalistas. 

6. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

6.1 – Os gêneros alimentícios deverão ser entregues diretamente no centro de distribuição 
da Secretaria Municipal de Educação.   
 
6.2 – O recebimento dos produtos será atestado através de termo de recebimento, conforme 
Resolução FNDE nº38. 
  
6.3 – A quantidade de gêneros alimentícios a ser adquirido e entregue é estimada com base 
nos cardápios elaborados pela Nutricionista municipal.  

 
7. CONTROLE DE QUALIDADE   
 
7.1 – O produto que não corresponder às exigências desta chamada será devolvido, ficando 
os agricultores familiares e os grupos formais sujeitos a substituir o produto diretamente na 
Unidade Escolar, no prazo máximo de um dia (24 horas), após a notificação da Secretaria 
Municipal de Educação.  
 
7.2 – Ficam reservados à Secretaria Municipal de Educação, o direito de visitar a área de 
produção do gênero alimentício adquirido através da Agricultura Familiar, sempre que achar 
necessário.  
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8. PAGAMENTO 

O pagamento será realizado até 07 dias após a última entrega do mês, através de 
transferência bancaria, mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao 
fornecimento efetuado, vedada à antecipação de pagamento, para cada faturamento. 

09. DISPOSIÇÕES GERAIS 

A presente Chamada Pública poderá ser obtida na Secretaria Municipal de Educação no 
Município de Quixaba.  
 
a) Para definição dos preços de referência, observar-se-á o artigo 23 da referida Resolução 
do FNDE;  
 
b) Os gêneros alimentícios da agricultura familiar não poderão ter preços inferiores aos 
produtos cobertos pelo Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar (PGPAF), 
art. 23 § 6º, da Resolução nº 38 de 16 de julho 2009 do FNDE, site: 
http://www.mda.gov.br/saf/arquivos/1203118176.pdf; 
 
c) Na análise das propostas e na aquisição dos alimentos, dar-se-á prioridade às propostas 
dos grupos locais, art. 23, § 3º e § 4º, da Resolução nº 38 de 16 de julho 2009 do FNDE, 
site: http://www.mda.gov.br/saf/arquivos/1203118176.pdf;   
 
d) Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, 
estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ Ministério da Saúde e pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
  
e) O limite individual de venda do Agricultor Familiar para a alimentação escolar deverá 
respeitar o valor máximo de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por DAP por ano civil;  
 
f) A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato de 
Compra;  
 
g) Qualquer pessoa física ou jurídica poderá entrar com recurso até dois dias após o ato do 
julgamento das propostas;  
 
h) A Comissão Julgadora dessa Chamada Pública será nomeada pela Prefeitura Municipal 
de Quixaba-PB e composta de 4 (quatro) membros, sendo 1 (hum) representante do CAE 
(Conselho Municipal de Alimentação Escolar), 1 (hum) da Emater-PB, 1 (hum) da Secretaria 
de Educação Municipal e 1 (hum) da Secretaria da Agricultura.   
 
 

Quixaba– PB, 20 de Março de 2018.    

 

_______________________________________ 
ALLANE CANDEIA MACEDO  

Presidente da CPL  
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ANEXO I  

PROPOSTA DE PREÇO  

 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 

 

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

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 

I- IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR 

FORNECEDOR (A) _______________ 

 Nome do Proponente  CPF OU CNPJ  

 Endereço   Município/UF:  

Nº da DAP Física  Fone  

II- Relação dos Produtos 

Produto Unidade Quantidade 

Preço de Aquisição* Cronograma de 

Entrega dos 

produtos Unitário Total 

      

            

            

            

            

            

            

            

        
 

  

ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 

Secretaria Municipal de Educação CNPJ:  Município: Quixaba - Paraíba 

Endereço:  

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

fornecimento. 

 

 

Quixaba - PB, ____ de Março de 2018 

 

 

__________________________ 

Assinatura do Fornecedor 
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Anexo II 
MODELO DE DECLARAÇÕES PARA ASSOCIAÇÕES, GRUPOS FORMAIS E 

GRUPOS INFORMAIS  
 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018  
 
 

 

A licitante _____________________________, inscrita no CNPJ/CPF nº 
________________ da Carteira de Identidade nº ______________(órgão 
expedidor:___________ para fins de participação no Processo Licitatório Modalidade 
Chamada Pública nº 001/2018, DECLARA  que os gêneros alimentícios a serem 
entregues são produzidos pelos associados/cooperados; 

 

 

A licitante _____________________________, inscrita no CNPJ/CPF nº 
________________ da Carteira de Identidade nº ______________(órgão 
expedidor:___________ para fins de participação no Processo Licitatório Modalidade 
Chamada Pública nº 001/2018, DECLARA responsabilidade pelo controle do 
atendimento do limite individual de venda de seus cooperados/associados. 
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Anexo III 
MINUTA DO CONTRATO 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 
 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018  

 

CONTRATO Nº ___/2018 
 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E 
DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE QUIXABA, ESTADO DA 
PARAÍBA E ____________________, NOS 
TERMOS DA CHAMADA PÚBLICA N° 001/2018, 
EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N° 

10.520/2003. 

 

Por este instrumento de contrato, de um lado a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE QUIXABA, Estado da Paraíba, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 
08.881.567/0001-26, com sede na Rua Francisco de Assis, 295, bairro Centro, na 
cidade de Quixaba-PB, Cep: 58.733-000, neste ato representada por sua prefeita 
constitucional, a Sra, ______________________________, designado simplesmente 
CONTRATANTE, e a empresa ______________________, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº ___________, com sede 
_________________________, nº ______, na cidade de 
________________________, estado _______________, neste ato representada por 
________________________________, inscrito no CPF sob o nº ____________ e 
portador da Carteira de Identidade nº _____________________, doravante 
denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, a serem 
realizados na forma da execução indireta, mediante cláusulas e condições a seguir, 
tudo de acordo com o Processo Licitatório na modalidade CHAMADA PÚBLICA Nº 
001/2018. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
O presente contrato tem por objeto o fornecimento de Aquisição de 

Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, 
para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE do 
Município de Quixaba-PB, conforme especificações constantes do Termo de 
Referência – Anexo I deste Edital, na forma do Edital e seus Anexos. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – As aquisições obedecerão ao estipulado 

neste Contrato, bem como às disposições do Chamada Pública nº 001/2018, além das 
obrigações assumidas na proposta firmada pela Contratada em ___/____/____, e 
dirigida a Contratante, contendo os valores dos produtos, independentemente de 
transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Contrato, no que não o 
contrariem. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 
 
A presente contratação tem o valor estimado global de R$ ______ 

(________________________________________________________). 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A mencionada quantia é apenas uma 

estimativa de gasto, não podendo ser exigida, nem considerada, como valor para 
pagamento mínimo. Tal estimativa poderá sofrer acréscimos ou supressões sem que 
isso justifique motivo para qualquer indenização ao CONTRATADO. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – É facultado a CONTRATANTE o direito 

de fazer acréscimos ou supressões nas quantidades inicialmente previstas, até o limite 
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial da contratação atualizado, nas 
mesmas condições propostas, na forma do parágrafo 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, 
observando-se o disposto no parágrafo 2º e seguintes do referido artigo. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS 

 
A Contratada deverá fornecer os produtos de acordo com as 

cláusulas contratuais, as especificações e recomendações do Chamada Pública nº 
001/2018, de forma parcelada, de acordo com as necessidades da Contratante, até 
que seja atingida a quantidade total adquirida, em atendimento às requisições escritas 
expedidas pela Prefeitura do Município de Quixaba-PB. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Nenhum produto poderá ser entregue pela 

Contratada sem a devida autorização por escrito da Prefeitura Municipal de Quixaba-
PB.  

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTAMENTO 
 
O preço proposto será fixo e irreajustável. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO 

 
O pagamento será em até 10 (dez) dias úteis, a contar do 

recebimento dos produtos e atesto da Nota Fiscal, pelo setor competente. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 
 
O presente Contrato terá o prazo de validade até 31 de Dezembro de 

2018, a contar da data da assinatura deste termo de acordo com o art. 57 da Lei nº 
8.666/93.   

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
As despesas decorrentes da execução do contrato, correrão à conta 

dos recursos orçamentários oriundos do Orçamento de 2018, no elemento de despesa 
nº 3390.30 - Material de Consumo.   

 
 
 



 
ESTADO DA PARAÍBA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA  
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 

a) Fornecer os produtos objeto deste edital de acordo com as necessidades da 
Contratante, até que seja atingida a quantidade total adquirida, em atendimento às 
requisições escritas expedidas pela Prefeitura do Município de Quixaba-PB. 

 

b) Nenhum produto poderá ser entregue pela Contratada sem a devida 
autorização por escrito da Prefeitura Municipal de Quixaba-PB. 

 

c) Vencendo-se a documentação relativa à Regularidade Fiscal, a CONTRATADA 
deverá anexar à Nota Fiscal as cópias devidamente atualizadas, em conformidade 
com o Art. 29 da Lei nº 8.666/93. 

 

d) A contratada deverá pôr no corpo da Nota Fiscal, o número do processo ao 
qual a mercadoria se refere.  

 

e) Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade dos produtos fornecidos.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Não será permitida a transferência a terceiros das obrigações 
previstas neste contrato. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRANTE 
 

A CONTRATANTE compromete-se, durante a vigência do Contrato a: 
 

a) Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro 
do prazo previsto, desde que atendidas às formalidades pactuadas. 

 

b) Preencher as requisições com as quantidades fornecidas, por assinatura no 
referido documento e entregar a via própria ao fornecedor. 

 

c) Notificar à Contratada, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na 
execução do especificado neste Contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO/FISCALIZAÇÃO 

 
A execução das atividades contratuais, em conformidade com as 

disposições contidas no art. 67 da Lei nº 8.666/93, será acompanhada por um 
representante da CONTRATANTE, especialmente designado para esse fim, a ser 
oportunamente indicado pela Administração. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – A fiscalização da CONTRATANTE não 

excluirá nem reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA perante a 
CONTRATANTE ou terceiros na execução do fornecimento do objeto do presente 
Contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 
 

Em caso de descumprimento das condições contratuais ou não 
veracidade das informações prestadas, a CONTRATADA, garantida prévia defesa, 
estará sujeita às penalidades, a seguir relacionadas: 

 

I – Advertência; 

 

II – Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por 
infração de qualquer cláusula contratual, que será dobrada em caso de reincidência; 

 

III – Suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A recusa injustificada da empresa 
adjudicatária em assinar o contrato e receber a nota de empenho no prazo de 03 (três) 
dias úteis, após a convocação oficial, caracteriza o descumprimento total da obrigação 

assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – As penalidades aplicadas só poderão ser 
relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior devidamente justificada e 

comprovada, a juízo da Administração. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 
 

O Contrato só poderá ser alterado em conformidade com o disposto 
no art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 
 

O presente Contrato poderá ser rescindido de conformidade com o 
disposto nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, nas 
seguintes hipóteses: 

 

I – Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos 
casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93; 

 

II – Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no 
processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração; 

 

III – Judicial, nos termos da legislação. 
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PARÁGRAFO ÚNICO – Na hipótese de ocorrer rescisão 
administrativa, são assegurados à Administração os direitos previstos no art. 80 do 
aludido diploma legal e, sendo amigável, esta deverá ser procedida de autorização 
escrita e fundamentada da Prefeitura Municipal de Quixaba-PB.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 
 

De conformidade com o disposto no art. 61, § 1º da Lei nº 8.666/93, o 
presente contrato será publicado, na forma de extrato, no Diário Oficial Eletrônico do 
Município de Quixaba-PB, instituído pela Lei Municipal N° 044, de 21 de Março de 
1997.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
 

O foro competente para dirimir as possíveis questões oriundas da 
execução deste contrato é o da administração, com renúncia a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, por ambas as partes. 

 
E, por se estarem justos e contratados e de acordo com as 

cláusulas e condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, que os representantes legais assinam na presença das 
testemunhas arroladas.  

 

 

Quixaba-PB, ____ de __________________ de ________. 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

EMPRESA ________________ 

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS:  

 

____________________________                     _____________________________ 

Nome:                                                                     Nome:  

CPF:                                                                        CPF: 
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Anexo IV 

TERMO DE REFERENCIA  

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018  

* QUANTITATIVOS E PREÇO BASE  

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND QUANT PREÇO 

 MÉDIO 

1 Banana Prata: de primeira “in natura”, casca sã, firme, sem 
rachaduras, sem danos físicos ou mecânicos. Devendo 
estar bem desenvolvidos e maduros, devendo apresentar 
80 a 90% de maturação, apresentando grau de maturação 
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. 
Com ausência de sujidades, parasitos e larvas. 
Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme 
quantidade solicitada, apresentando na embalagem 
etiqueta de pesagem. 

KG 300 
6,85 

2 Coentro: De 1º qualidade; fresco; apresentando tamanho e 
coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvidos; sem 
lesões físicas e mecânicas, perfurações, separados em 
porções de aproximadamente 50g. Boa apresentação ao 
exame visual.  

KG 80 
6,70 

3 Frango Caipira inteiro, resfriado, sem miúdos, sem 
tempero, embalado individualmente, sem formação de 
cristais de gelo, sem água dentro da embalagem ou do 
frango, consistência firme, não amolecida, e cor 
característica, sem escurecimento ou manchas 
esverdeadas; cheiro agradável, pele lisa, macia e clara 
(entre amarelo e branco). Acondicionada em embalagem 
própria, transparente, atóxica, de polietileno, não violada, 
resistente, que garanta a integridade do produto até o 
momento do consumo, com selo do serviço de inspeção 
municipal (SIM) ou do serviço de inspeção estadual (SEI) 
ou selo do serviço de inspeção federal (SIF). 

KG 1300 
11,27 

4 Frango Granja inteiro, resfriado, sem miúdos, sem tempero, 
embalado individualmente, sem formação de cristais de 
gelo, sem água dentro da embalagem ou do frango, 
consistência firme, não amolecida, e cor característica, sem 
escurecimento ou manchas esverdeadas; cheiro agradável, 
pele lisa, macia e clara (entre amarelo e branco). 
Acondicionada em embalagem própria, transparente, 
atóxica, de polietileno, não violada, resistente, que garanta 
a integridade do produto até o momento do consumo, com 
selo do serviço de inspeção municipal (SIM) ou do serviço 
de inspeção estadual (SEI) ou selo do serviço de inspeção 
federal (SIF). 

KG 2000 
7,90 

5 Mamão de primeira “in natura”, casca sã, firme, sem 
rachaduras, sem danos físicos ou mecânicos. Devendo 
estar bem desenvolvidos e maduros, devendo apresentar 
80 a 90% de maturação, apresentando grau de maturação 
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas.  

KG 300 
3,28 
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6 Melancia de primeira “in natura”, casca sã, firme, sem 
rachaduras, sem danos físicos ou mecânicos. Devendo 
estar bem desenvolvidos e maduros, devendo apresentar 
80 a 90% de maturação, apresentando grau de maturação 
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. 
Com ausência de sujidades, parasitos e larvas. 
Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme 
quantidade solicitada, apresentando na embalagem 
etiqueta de pesagem. 

KG 500 
2,35 

7 Pimentão: De 1º qualidade; fresco; apresentando tamanho 
e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvidos; 
sem lesões físicas e mecânicas, perfurações. Boa 
apresentação ao exame visual. 

KG 100 
7,28 

8 Polpa de Fruta Acerola: natural, sabor acerola, 
acondicionado em embalagem de polietileno transparente 
1kg, sem conservante, com identificação no rótulo dos 
ingredientes, informações nutricionais, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade e inspeção sanitária. 
Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.   

KG 300 
8,85 

09 Polpa de Fruta Cajarana: natural, sabor cajarana, 
acondicionado em embalagem de polietileno transparente 
1kg, sem conservante, com identificação no rótulo dos 
ingredientes, informações nutricionais, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade e inspeção sanitária. 
Validade mínima de 6 meses a contar da data 

KG 50 
9,78 

10 Polpa de Fruta Caju: natural, sabor caju, acondicionado em 
embalagem de polietileno transparente 1kg, sem 
conservante, com identificação no rótulo dos ingredientes, 
informações nutricionais, peso, fornecedor, data de 
fabricação e validade e inspeção sanitária. Validade 
mínima de 6 meses a contar da data 

KG 50 
7,32 

11 Polpa de Fruta Goiaba: natural, sabor goiaba, 
acondicionado em embalagem de polietileno transparente 
1kg, sem conservante, com identificação no rótulo dos 
ingredientes, informações nutricionais, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade e inspeção sanitária. 
Validade mínima de 6 meses a contar da data 

KG 300 
7,32 

12 Polpa de Fruta Manga: natural, sabor manga, 
acondicionado em embalagem de polietileno transparente 
1kg, sem conservante, com identificação no rótulo dos 
ingredientes, informações nutricionais, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade e inspeção sanitária. 
Validade mínima de 6 meses a contar da data 

KG 300 
7,32 

13 Tomate de primeira “in natura”, casca sã, firme, sem 
rachaduras, sem danos físicos ou mecânicos. Devendo 
estar bem desenvolvidos e maduros, devendo apresentar 
70 a 80% de maturação, apresentando grau de maturação 
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. 
Com ausência de sujidades, parasitos e larvas. 
Embalagem: em sacos plásticos resistentes,  

KG 100 
5,27 
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*  LOCAL DE ENTREGA E PERÍODO  

LOCAL DA ENTREGA 
PERIODICIDADE DE ENTREGA 

(SEMANAL, QUINZENAL) 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUINZENAL 

 

 

 

 


