
 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  
  

PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA 
  
  
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200129CP00001 
  
ÓRGÃO REALIZADOR DO CERTAME: 
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos 
Rua Dr. Antônio Carneiro, 58 - Centro - Riacho dos Cavalos - PB  
CEP: 58870-000 - Tel: (083) 3449-1060. 
  
  
OBJETO: 
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, 
destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), para atender 
as necessidades da merenda escolar nas Escolas Públicas Municipais do Ensino Fundamental, 
durante o ano 2020 (CHAMADA PÚBLICA) 
  
ELEMENTOS BÁSICOS DO PROCESSO: 
SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
ATO DE DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO JULGADORA 
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA 
AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CERTAME 
PROTOCOLO E AUTUAÇÃO DO PROCESSO 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 
PARECER JURÍDICO - APROVAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
PUBLICAÇÃO DO CERTAME - DIVULGAÇÃO 
COMPROVANTES DE ENTREGA - INTERESSADOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS APRESENTADOS 
ATA E DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO JULGADORA 
QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS - MAPA DE APURAÇÃO 
RELATÓRIO FINAL DOS TRABALHOS 
PARECER JURÍDICO - ANÁLISE DO PROCESSO LICITATÓRIO 
ATOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
CONTRATOS CORRESPONDENTES 
PUBLICAÇÕES 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

  
  
  
Riacho dos Cavalos - PB, 28 de Janeiro de 2020. 
  
  
Senhor Prefeito, 
  
Solicitamos que seja autorizado à Comissão Permanente de Licitação deste órgão, realizar procedimento 
de Chamada Pública de Compra, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas, destinado a:  
  
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, 
destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), para atender 
as necessidades da merenda escolar nas Escolas Públicas Municipais do Ensino Fundamental, 
durante o ano 2020 (CHAMADA PÚBLICA). 
  
Justificativa para a necessidade da solicitação: 
  
A contratação acima descrita está sendo solicitada, nos termos das especificações técnicas e informações 
complementares que a acompanham, quando for o caso, motivada: Pela necessidade da devida 
efetivação de compra para suprir demanda específica - Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao atendimento do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE), para atender as necessidades da merenda escolar nas Escolas Públicas 
Municipais do Ensino Fundamental, durante o ano 2020 (CHAMADA PÚBLICA) -, considerada oportuna 
e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de 
desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à 
maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas 
definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas. 
  
Informamos que existe previsão de dotação específica no orçamento vigente, apropriada para a devida 
execução do objeto a ser licitado, conforme consulta efetuada ao setor responsável. 
  
Certos de contarmos com imediata aprovação desta solicitação pela sua total relevância e pertinência, 
ficamos a inteira disposição para maiores informações e demais esclarecimentos que forem julgados 
necessários. 
  
Atenciosamente, 
  
  
___________________________________ 
VANDA MARCIA NOBRE DE ALMEIDA 
Secretária de Educação 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS 
  
  
TERMO DE REFERÊNCIA 
  
1.0.DO OBJETO 
1.1.Constitui objeto do presente Termo de Referência a pretensa: Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao atendimento do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE), para atender as necessidades da merenda escolar nas Escolas Públicas 
Municipais do Ensino Fundamental, durante o ano 2020 (CHAMADA PÚBLICA). 
 

O Conselho de Alimentação Escolar do Município, pessoa jurídica de Direito Público, com 
sede á Rua João Suassuna, s/n Bairro José Américo de Almeida, nesta cidade, através da Secretaria 
Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o n⁰. 06.073.143/001-00, representada nesse ato pela 
Presidente do Conselho de Alimentação Escolar, o Sr. Railson Alves de Sousa, no uso de suas 
prerrogativas legais e considerando o disposto no art. 21, da resolução/CD/FNDE n⁰ 38, de 16/07/2009, 
torna público para conhecimento dos interessados, que será realizada a aquisição de gêneros 
alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar/ PNAE, destinado ás Escolas púbicas Municipais 
do Ensino Fundamental, para atender as necessidades da merenda escolar nas Escolas Públicas 
Municipais do Ensino Fundamental, durante o ano 2020, comunica aos interessados que durante 
o período de 03 de Fevereiro de 2020 a 13 de Fevereiro de 2020, deverão comparecer a Secretaria 
de Educação no horário de 07:00 às 11:00 horas nos dias úteis, com a  finalidade de apresentar o 
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para Alimentação Escolar e 
habilitação dos fornecedores. Outrossim, os interessados deverão apresentar no mesmo prazo 
supra mencionado as amostras dos produtos que pretendem fornecer (Merenda Escolar),  na 
Secretaria de Educação. Os interessados deverão apresentar o envelope contendo a 
documentação e respectiva proposta às 14:00 horas do dia 14 de Fevereiro de 2020 na sala de 
licitações no prédio da sede do Governo Municipal. 
 
1.2 Para o processo de habilitação, os fornecedores da Agricultura Familiar, deverão entregar ao 
Conselho Escolar, os documentos prescritos nos § 1⁰, § 2⁰ e § 3⁰, do art. 27 da Resolução/CD/FNDE n⁰ 
04, de 02/04/2015. 
    
1.3 Dos Fornecedores Individuais, detentores de DAP Física, não organizados em grupo: I - a prova de 
inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
 
I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF 
II -  o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante; 
III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar 
Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor participante (Anexo IV); 
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. 
 
1.4 Dos Grupos Informais de agricultores familiares, detentores de DAP Física, organizados em grupo: 
 
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. 



 
1.5 Dos Grupos Formais, detentores de DAP Jurídica: 
 
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, 
assinado pelo seu representante legal; 
VI- a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 
associados/cooperados; e 
VII- a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento do limite 
individual de venda de seus cooperados/associados; e 
VIII- a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso. 
  
1.6 Para os agricultores fornecedores de produtos de origem animal o agricultor tem que apresentar ficha 
sanitária do sítio, fornecida pela Defesa Sanitária. 
 
1.7 O limite individual de venda do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para a 
Alimentação Escolar deverá respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil), por DAP por ano, 
conforme disciplinado no art. 32, incisos I e II da Resolução CD/FNDE n⁰ 04, de 02/04/2015. 
 
2.0.JUSTIFICATIVA 
2.1.Para a contratação: 
2.1.1.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento, especificações 
técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: Pela 
necessidade da devida efetivação de compra para suprir demanda específica - Aquisição de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao atendimento do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), para atender as necessidades da merenda escolar 
nas Escolas Públicas Municipais do Ensino Fundamental, durante o ano 2020 (CHAMADA PÚBLICA) -, 
considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela 
necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, 
visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e 
metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas. 
2.2.Para a estimativa de quantitativos: 
2.2.1.O quantitativo e a respectiva unidade da presente contratação em função do consumo e utilização 
prováveis foram devidamente definidos mediante observância à previsão da demanda a ser atendida e 
possíveis alterações em decorrência das atividades a serem desenvolvidas e seus desdobramentos, bem 
como considerando o orçamento disponível e ainda a sequência histórica da realização de despesas 
semelhantes, quando existente. Após a realização do maior número de alunos matrículados e previsão 
de aporte financeiro dos recursos destinados a merenda escolar é que se justifica os quantitavos dos 
produtos solicitados conforme o cardápio apresentado pelo Nutricionista. 
  
3.0.DA COMPRA 
3.1.As características e especificações do objeto da referida contratação são: 
  

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

1 Carne bovina moída: tipo moída dianteira sem osso tipo paleta ou 
acém, sem pelanca, sem gordura, in natura, sem sebo, com aspecto 
cor vermelha brilhante, cheiro e sabor próprios, acondicionada e 
transportada sob refrigeração, em embalagem plástica residente. 
Deve conter o carimbo do SIM (Sistema Inspeção Municipal) de 1 
(um) kg. 

Kg 3000 

2 Frango inteiro: De primeira qualidade, in natura, produção própria 
embalagem, transparente, contendo identificação do produto, prazo 
de validade, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e 
carimbos oficiais. Não deve apresentar nenhum sinal de 
descongelamento. Deve conter o carimbo do SIM (Sistema 
Inspeção Municipal) de 1(um) kg e/ou 500g, conforme pedido. 

Kg 2500 



3 Leite pasteurizado: In natura, acondicionado em embalagem 
apropriada, contendo identificação do produto e marca do 
fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais. Deve 
conter o carimbo do SIM (Sistema Inspeção Municipal)  

Litro 4500 

4 Ovos Capoeira: Livre de sujidades. Entregar Conforme solicitação. 
Bandeja contendo 15 (quinze) unidades. Deve conter o carimbo do 
SIM (Sistema Inspeção Municipal)  

BANDEJAS 2000 

5 Polpa de frutas sabores (goiaba, caju, cajá, manga, tamarindo, 
acerola): de primeira qualidade, não fermentada, não alcoólica, 
acondicionada em saco plástico resistente com 01 (um) quilo, 
SENDO EMBALADO/FRACIONADO - 05 und 200g cada, contendo 
data de fabricação, validade e composição do produto, entrega 
acondicionada em saco plástico resistente. Deve conter o carimbo 
do SIM (Sistema Inspeção Municipal)  

KG 20000 

6 CHEIRO VERDE IN NATURA, COENTRO, PRAZO VALIDADE 01 
DIA APÓS COLHEITA. 

UND 2000 

7 BATATA DOCE IN NATURA, ESPÉCIE ROXA/LAVADA, 
APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL. LIVRE DE SUJIDADES. 
ACONDICIONADA EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES. 

KG 2000 

8 CEBOLINHA IN NATURA, ESPÉCIE COMUM. ACONDICIONADA 
EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES.  

MOLHO 2000 

  
4.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
4.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as cláusulas 
do respectivo contrato ou equivalente. 
4.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da presente 
contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste. 
4.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos ou 
serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas 
responsabilidades pactuadas e preceitos legais. 
  
5.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
5.1.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e 
trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus 
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado. 
5.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem 
alterações, deteriorações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do 
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamento. 
5.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e 
expressa autorização do Contratante. 
5.4.Manter, durante a vigência do contrato ou instrumentos equivalente, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo 
licitatório, se for o caso, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado. 
5.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na 
fase de habilitação. 
5.6.Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-
se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes. 
  
6.0.DOS PRAZOS 
6.1.O prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nos casos 
previstos na legislação vigente, está abaixo indicado e será considerado a partir da emissão do Pedido 
de Compra: 

  
Entrega: Imediata.  A ENTREGA DEVERÁ SER EFETUADA DE FORMA PARCELADA DIÁRIA E 
SEMANAL EM CADA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETÁRIA 
DE EDUCAÇÃO 

6.2.O prazo de vigência do contrato será determinado: até o final do exercício financeiro de 2020, 
considerado da data de sua assinatura. 
  
7.0.DO REAJUSTAMENTO 



7.1.O valor contratual poderá ser reajustado com periodicidade anual, mediante acordo, tomando-se por 
base o mês de assinatura do respectivo contrato, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-
IBGE acumulado ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. 
7.2.Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que 
as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante 
comprovação documental e requerimento expresso do Contratado. 
  
8.0.DO PAGAMENTO 
8.1.O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos 
adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: Após a Entrega dos Produtos/Mercadorias 
  
9.0.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
9.1.A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o 
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 
8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor 
do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d - suspensão 
temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 
02 (dois) anos; e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer das penalidades 
cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93. 
9.2.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação 
ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado 
vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, 
cobrado judicialmente. 
9.3.Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita ao 
Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa de mora 
quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado 
no cadastro correspondente. 
  

Riacho dos Cavalos - PB, 28 de Janeiro de 2020. 
  
  
  
___________________________________ 
VANDA MARCIA NOBRE DE ALMEIDA 
Secretária de Educação 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS 
  
  
VALOR DE REFERÊNCIA: Pesquisa de mercado 
  
1.0.DO OBJETO 
1.1.Constitui objeto da respectiva solicitação: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 
e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE), para atender as necessidades da merenda escolar nas Escolas Públicas Municipais do 
Ensino Fundamental, durante o ano 2020 (CHAMADA PÚBLICA). 
  
2.0.DA PESQUISA DE MERCADO 
2.1.Com base nos custos para execução do objeto da contratação em tela, obtidos mediante pesquisa de 
mercado devidamente realizada nos termos da legislação, regulamentos e normas vigentes, relacionamos 
abaixo o menor preço encontrado. 
2.2.Mês que serviu de base para elaboração da referida pesquisa: Janeiro de 2020. 
  

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE P.UNITÁRIO P. TOTAL 

1 Carne bovina moída: tipo moída dianteira 
sem osso tipo paleta ou acém, sem 
pelanca, sem gordura, in natura, sem sebo, 
com aspecto cor vermelha brilhante, cheiro 
e sabor próprios, acondicionada e 
transportada sob refrigeração, em 
embalagem plástica residente. Deve conter 
o carimbo do SIM (Sistema Inspeção 
Municipal) de 1 (um) kg. 

Kg 3000 16,00 48.000,00 

2 Frango inteiro: De primeira qualidade, in 
natura, produção própria embalagem, 
transparente, contendo identificação do 
produto, prazo de validade, marca do 
fabricante, prazo de validade, marcas e 
carimbos oficiais. Não deve apresentar 
nenhum sinal de descongelamento. Deve 
conter o carimbo do SIM (Sistema 
Inspeção Municipal) de 1(um) kg e/ou 
500g, conforme pedido. 

Kg 2500 10,00 25.000,00 

3 Leite pasteurizado: In natura, 
acondicionado em embalagem apropriada, 
contendo identificação do produto e marca 
do fabricante, prazo de validade, marcas e 
carimbos oficiais. Deve conter o carimbo 
do SIM (Sistema Inspeção Municipal)  

Litro 4500 2,35 10.575,00 

4 Ovos Capoeira: Livre de sujidades. 
Entregar Conforme solicitação. Bandeja 
contendo 15 (quinze) unidades. Deve 
conter o carimbo do SIM (Sistema 
Inspeção Municipal)  

BANDEJAS 2000 7,20 14.400,00 

5 Polpa de frutas sabores (goiaba, caju, cajá, 
manga, tamarindo, acerola): de primeira 
qualidade, não fermentada, não alcoólica, 
acondicionada em saco plástico resistente 
com 01 (um) quilo, SENDO 
EMBALADO/FRACIONADO - 05 und 200g 

KG 20000 1,20 24.000,00 



cada, contendo data de fabricação, 
validade e composição do produto, entrega 
acondicionada em saco plástico resistente. 
Deve conter o carimbo do SIM (Sistema 
Inspeção Municipal)  

6 CHEIRO VERDE IN NATURA, COENTRO, 
PRAZO VALIDADE 01 DIA APÓS 
COLHEITA. 

UND 2000 1,40 2.800,00 

7 BATATA DOCE IN NATURA, ESPÉCIE 
ROXA/LAVADA, APLICAÇÃO CULINÁRIA 
EM GERAL. LIVRE DE SUJIDADES. 
ACONDICIONADA EM SACOS 
PLÁSTICOS TRANSPARENTES. 

KG 2000 4,10 8.200,00 

8 CEBOLINHA IN NATURA, ESPÉCIE 
COMUM. ACONDICIONADA EM SACOS 
PLÁSTICOS TRANSPARENTES.  

MOLHO 2000 1,00 2.000,00 

  Total 134.975,00 

 3.0.DO VALOR 
3.1.O valor total é equivalente a R$ 134.975,00.  
4.0.DAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO 
4.1.O prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nos casos 
previstos na legislação vigente, está abaixo indicado e será considerado a partir da emissão do Pedido 
de Compra: 
  Entrega: Imediata 
4.2.O valor contratual poderá ser reajustado com periodicidade anual, mediante acordo, tomando-se por 
base o mês de assinatura do respectivo contrato, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-
IBGE acumulado ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. 
4.3.Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que 
as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante 
comprovação documental e requerimento expresso do Contratado. 
4.4.O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos 
adotados, da seguinte maneira: Após a Entrega dos Produtos/Mercadorias 
  

Riacho dos Cavalos - PB, 28 de Janeiro de 2020.  
  
_______________________________ 
VANDA MARCIA NOBRE DE ALMEIDA 
Secretária de Educação 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS 
  
  
REFERENTE: PROCESSO LICITATÓRIO 
  
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA 
  
Realização de competente processo licitatório objetivando: 
  
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, 
destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), para atender as 
necessidades da merenda escolar nas Escolas Públicas Municipais do Ensino Fundamental, durante o 
ano 2020 (CHAMADA PÚBLICA). 
  
  
DECLARAÇÃO 
  
  
Conforme solicitado, declaramos haver previsão de dotação apropriada no orçamento vigente para a 
devida execução do objeto a ser licitado: 
  
Recursos Próprios do Município de Riacho dos Cavalos: 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
12 306 0003 201 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF 
000092 3390.30 99 Material de Consumo 
000093 3390.30 99 Material de Consumo 
1001 Receitas Ordinárias 
1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE) 
  
Riacho dos Cavalos - PB, 28 de Janeiro de 2020. 
  
  
  
__________________________________ 
ADEMI DE SOUZA LEITE 
Tesoureiro 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS 
GABINETE DO PREFEITO 

  
REFERENTE: PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
  
AUTORIZAÇÃO 
  

Expediente:  SOLICITAÇÃO 
Secretaria de Educação e Cultura. 

Assunto: Procedimento licitatório. 

Anexo: Solicitação correspondente devidamente instruída 

com a justificativa para a necessidade da demanda 

requerida. 

  
D E S P A C H O 
  
AUTORIZO a realização de procedimento de Chamada Pública de Compra, nos termos da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de Junho de 1993; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas, objetivando: 
  
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados 
ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), para atender as necessidades 
da merenda escolar nas Escolas Públicas Municipais do Ensino Fundamental, durante o ano 2020 
(CHAMADA PÚBLICA). 
  
Conforme informações do setor responsável existe disponibilidade de dotação específica no orçamento 
vigente, apropriada para a devida execução do objeto a ser licitado. 
  
Remeta-se a solicitação em tela, instruída de todas as informações e elementos correspondentes 
inclusive com a justificativa para a necessidade da demanda requerida, à Comissão Permanente de 
Licitação deste órgão, para a formalização do competente processo licitatório. 
  
Riacho dos Cavalos - PB, 28 de Janeiro de 2020. 
  
  
  
__________________________________ 
JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO 
Prefeito Constitucional 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  
  
REFERENTE: PROCESSO LICITATÓRIO 
  
PROTOCOLO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200129CP00001 
  
Realização de competente processo licitatório objetivando: 
  
Origem: Secretaria de Educação e Cultura 
  
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, 
destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), para atender as 
necessidades da merenda escolar nas Escolas Públicas Municipais do Ensino Fundamental, durante o 
ano 2020 (CHAMADA PÚBLICA). 
  
Protocolo: Observado o disposto na legislação e normas pertinentes, bem como o que consta dos 
elementos de planejamento da administração, em especial o orçamento vigente; e considerando ainda a 
justificativa para a necessidade da demanda requerida e, principalmente, a devida autorização para a sua 
realização, esta Comissão protocolou o processo em tela: 
  
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2020 - 29/01/2020 
  
Procedimento: Aos autos do processo ora protocolado e numerado, o qual está instruído com a 
autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto, bem como do recurso apropriado para realizar 
a referida despesa; após a devida autuação nos termos do Art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93 alterada, 
serão juntados oportunamente o instrumento convocatório e seus elementos constitutivos, inclusive a 
correspondente minuta do contrato, que posteriormente deverão ser submetidos à apreciação da 
Assessoria Jurídica. 
  
Riacho dos Cavalos - PB, 29 de Janeiro de 2020. 
  
  
  
__________________________________ 
LORETA MARIA VIEIRA 
Presidente da Comissão 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  
  
TERMO DE AUTUAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200129CP00001  
  
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, 
destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), para atender as 
necessidades da merenda escolar nas Escolas Públicas Municipais do Ensino Fundamental, durante o 
ano 2020 (CHAMADA PÚBLICA). 
  
I - RECEBIMENTO 
Nesta data recebemos a documentação inerente à execução do objeto acima indicado, composta pelos 
seguintes elementos: solicitação para realização de procedimento de Chamada Pública de Compra, nos 
termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, legislação e normas pertinentes, com 
justificativa para a necessidade da contratação, pesquisa de preços correspondente, a autorização devida 
e declaração de existir a respectiva disponibilidade orçamentária. 
  
II - PROTOCOLO 
Observado o disposto na legislação e normas pertinentes, bem como o que consta dos elementos de 
planejamento da administração, em especial o orçamento vigente; e considerando ainda a justificativa 
para a necessidade da demanda requerida e, principalmente, a devida autorização para a sua realização, 
esta Comissão protocolou o processo em tela: 
Chamada Pública nº 00001/2020 - 29/01/2020. 
  
III - ELEMENTOS DO PROCESSO 
Após devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação 
sucinta de seu objeto, bem como do recurso apropriado para realizar a referida despesa, nos termos do 
Art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93 alterada; serão juntados oportunamente o instrumento convocatório e 
seus elementos constitutivos, inclusive a correspondente minuta do contrato, que posteriormente deverão 
ser submetidos à apreciação da Assessoria Jurídica. 
  
IV - PROCEDIMENTO 
Remeta-se a Assessoria Jurídica. 
  
Prezados Senhores, 
  
Submetemos à apreciação da Assessoria Jurídica, nesta data, os elementos do processo ora autuado 
para a devida análise e aprovação, conforme as disposições do Art. 38, Parágrafo único, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: 

 Minuta do instrumento convocatório e seus elementos constitutivos; 
 Minuta do contrato correspondente. 

Riacho dos Cavalos - PB, 29 de Janeiro de 2020. 
  
  
____________________________________ 
LORETA MARIA VIEIRA 
Presidente da Comissão 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS 
ASSESSORIA JURÍDICA 

  
  

Origem: CHAMADA PÚBLICA N.º 00001/2020 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Assunto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 

Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados 

ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE), para atender as necessidades da 

merenda escolar nas Escolas Públicas Municipais do 

Ensino Fundamental, durante o ano 2020 (CHAMADA 

PÚBLICA). 

Anexo: Instrumento Convocatório correspondente e seus elementos, inclusive 
a minuta do respectivo contrato. 

  
  
  
  
P A R E C E R 
  
  
  
  
Analisada a matéria nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e observado o teor dos documentos e 
informações apresentados, esta Assessoria Jurídica considera regular o respectivo instrumento 
convocatório e seus elementos constitutivos referente ao processo em tela, os quais estão em 
consonância com a legislação vigente. 
  
  

Riacho dos Cavalos - PB, 30 de Janeiro de 2020. 
  
  
  
  

_____________________________________________ 
DRA ARACELE VIEIRA CARNEIRO 

Procuradora Geral do Município 
OAB/PB 17.241 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2020 
  
MINUTA DO CONTRATO 
  
CONTRATO Nº: ..../...-CPL 
  

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS E ........., PARA FORNECIMENTO 
CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO: 

  
Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos 
- Rua: Antonio Carneiro, 58 - Centro - Riacho dos Cavalos - PB, CNPJ nº 08.921.876/0001-82, neste ato 
representada pelo Prefeito Brasileiro, Casado, Prefeito Constitucional, residente e domiciliado na Rua: 
Josefa Olindina da Conceição, SN - Casa - Conjunto Alice Suassuna - Riacho dos Cavalos - PB, CPF nº 
727.843.184-00, Carteira de Identidade nº 1.184.410 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, 
e do outro lado ......... - ......... - ......... - ......... - ..., CNPJ nº ........., neste ato representado por .... residente 
e domiciliado na ...., ......... - ......... - ......... - ......... - ..., CPF nº ........., Carteira de Identidade nº ...., 
doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, 
o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO: 
Este contrato decorre da Chamada Pública nº 00001/2020, processada nos termos da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de Junho de 1993; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO: 
O presente contrato tem por objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural, destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE), para atender as necessidades da merenda escolar nas Escolas Públicas Municipais do Ensino 
Fundamental, durante o ano 2020 (CHAMADA PÚBLICA). 
  
O fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento, proposta 
apresentada, Chamada Pública nº 00001/2020 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam 
fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e será realizado na forma 
parcelada. 
  
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS: 
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ ... (...). 
  
CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO: 
O valor contratual poderá ser reajustado com periodicidade anual, mediante acordo, tomando-se por base 
o mês de assinatura do respectivo contrato, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE 
acumulado ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. 
Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as 
partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante 
comprovação documental e requerimento expresso do Contratado. 
  
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO: 
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente: 
Recursos Próprios do Município de Riacho dos Cavalos: 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 



12 306 0003 201 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF 
000092 3390.30 99 Material de Consumo 
000093 3390.30 99 Material de Consumo 
1001 Receitas Ordinárias 
1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE) 
  
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO: 
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte 
maneira: Após a Entrega dos Produtos/Mercadorias 
  
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS: 
O prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas características, e que admite 
prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado a partir da 
emissão do Pedido de Compra: 
  Entrega: Imediata 
O prazo de vigência do presente contrato será determinado: até o final do exercício financeiro de 2020, 
considerado da data de sua assinatura. 
  
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas 
cláusulas do presente contrato; 
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado; 
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos, 
exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas 
responsabilidades contratuais e legais. 
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma 
vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a 
contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições. 
  
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 
a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, 
dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao 
objeto contratual, com observância aos prazos estipulados; 
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e 
trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus 
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado; 
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que 
o represente integralmente em todos os seus atos; 
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos 
solicitados; 
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o 
conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante; 
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao 
Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado; 
h – As entregas deverão ser efetuadas de maneira parcelada e gradual diária e semanalmente em cada 
unidade escolar, conforme exigência da Secretária de Educação.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO: 
Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as partes, nos 
casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77, 78 e 
79 da Lei 8.666/93. 
O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES: 



A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, 
garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - 
advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato 
por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez 
por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d - suspensão temporária 
de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) 
anos; e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis 
fundamentadas na Lei 8.666/93. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Catole do 
Rocha. 
  
E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado 
pelas partes e por duas testemunhas. 
  

Riacho dos Cavalos - PB, ... de ............... de ..... 
  
TESTEMUNHAS 
  
  
_____________________________________ 
  
  
  
  
  
  
  
_____________________________________ 

PELO CONTRATANTE 
  
  
_____________________________________ 
........ 
  
  
  
PELO CONTRATADO 
  
  
_____________________________________ 
......... 

 


