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CHAMADA PÚBLICA No. 001/2018 - PMNEP - CP 

 

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 

CONFORME LEI 11.947/2009, e RESOLUÇÃO 

Nº. 04/2015 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 

PREÂMBULO 

O MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, através da Secretaria Municipal de 

Educação – SEMED, vem realizar Chamada Pública para Aquisição de Alimentação Escolar, 

em cumprimento ao estabelecido pela Lei 11.947/2009 e Resolução nº. 04/2015 do Ministério 

da Educação, para o ano letivo de 2018. Os interessados deverão apresentar a 

documentação para habilitação e projeto de venda, no Abertura: 07/02/2018 às 08hs, na sede 

da Prefeitura Municipal, Avenida São Pedro, 752 – Centro – Nova Esperança do Piriá – Pará. 

1. OBJETO 

1.1 - O objeto do presente versa sobre a contratação de pessoa física ou jurídica para a 

Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Merenda Escolar a fim de 

suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Fundo do Município de Nova 

Esperança do Piriá - PA, conforme especificações do Anexo I desta Chamada Pública. 

2. FONTE DOS RECURSOS 

2.1 – As despesas decorrentes das contratações desta chamada publica, correrão por conta 

das seguintes dotações orçamentárias:  

Exercício: 2018  

0601 - Secretaria Municipal de Educação 

12 306 0004 2.028 Programa Nacional de Alimentação de Creches 

12 365 0455 2.037 Atendimento ao Ensino Infantil 

12 122 1312 2.024 Manutenção da Secretaria de Educação 

12 361 1315 2.034 Programa de Apoio ao Ensino Fundamental 

12 306 0004 2.027 Manutenção do Programa Nacional Alimentação Escolar - EJA 

12 362 1005 2.036 Manutenção de Outros Níveis de Ensino 

12 361 0401 2.029 Educação Especial 

12 361 1314 2.033 Apoio a Alimentação Escolar 

 

1111 FUNDEB 

12 361 0003 2.065 Manutenção Administrativa 40% FUNDEB 
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12 361 0003 2.067 Manutenção do Ensino Infantil  

3.3.90.30.00 - Material de Consumo 

 

3. ENVELOPE Nº. 001 - 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 04/2015. 

 

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

em grupo). 

 

O Fornecedor Individual deverá apresentar no envelope nº 01 os documentos abaixo 

relacionados, sob pena de inabilitação: 

3.1.1 - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

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

3.1.3 - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou 

Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor 

participante; 

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

3.1.5 - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de 

produção própria, relacionada no projeto de venda. 

3.1.6 - Para produtos de origem animal, apresentar documentação comprobatória de Serviço 

de Inspeção, podendo ser municipal, estadual ou federal (SIM, SIE ou SIF). 

 

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: 

3.2.1 - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

3.2.2 - o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 

dias; 

3.2.3 - Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura de todos os agricultores 

participantes; 

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

3.2.5 - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 

agricultores familiares relacionados no projeto de venda. 

3.2.6 - Para produtos de origem animal, apresentar documentação comprobatória de Serviço 

de Inspeção, podendo ser municipal, estadual ou federal (SIM, SIE ou SIF). 
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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: 

3.3.1 - a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

3.3.2 - o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 

dias; 

3.3.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, e ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS. 

a) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidão Conjunta Quanto à 

Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional 

(https://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/empresa) 

b) prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio 

do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pelo site da Caixa Econômica 

Federal, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 

por lei, emitido no site (www.caixa.gov.br). 

3.3.4 - as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão 

competente; 

3.3.5 - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação 

Escolar; 

3.3.6 - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 

associados/cooperados; 

3.3.7 - a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do 

atendimento do limite individual de venda de seus cooperados/associados. 

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

3.3.9 - Para produtos de origem animal, apresentar documentação comprobatória de Serviço 

de Inspeção, podendo ser municipal, estadual ou federal (SIM, SIE ou SIF). 

 

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 01 (modelo da Resolução FNDE n.º 04/2015). 

 

4.2. A relação dos proponentes dos projetos de venda será registrada em ata e apresentada 

em sessão pública, na data marcada na sessão de abertura dos envelopes de documentação 

e projetos de venda, que será em até 05(cinco). O resultado da seleção será publicado XX 

https://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/empresa
http://www.caixa.gov.br/
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dias após o prazo da publicação da relação dos proponentes e no prazo de até 05 (cinco) 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 03 (três) 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: 

 

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); 
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Caso a EEx. não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo de 

projetos de fornecedores locais, serão 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. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS 

6.1 – O (s) fornecedor (es) classificado (s) em primeiro lugar dos deverão entregar as 

amostras indicadas no quadro abaixo na Secretaria Municipal de Educação, com sede à Ana 

Cleide S/N Centro – Nova Esperança do Piriá - Pará, até o dia __/__/2018 às 13hs, para 

avaliação e seleção dos produtos a serem adquiridos, as quais deverão ser submetidas a 

testes necessários, imediatamente após a fase de habilitação. 

 

O resultado da análise será publicado em XX dias após o prazo da apresentação das 

amostras. 

Nº Produto 

    

 

 

7. LOCAL DE ENTREGA E PERIODICIDADE 

7.1 - Os produtos deverão ser entregues semanalmente no depósito da Merenda Escolar do 

Município – SEMAE, sito à Rua Dom Pedro II, ao lado do Galpão do Agricultor, Bairro Centro 

– Nova Esperança Do Piriá-Pará, de acordo com o cronograma expedido pelo Setor Municipal 

de Alimentação Escolar, durante o ano letivo de 2018, assim como alguns produtos serão 

entregues diretamente nas escolas conforme necessidade e combinação entre as partes, na 

qual se atestará o seu recebimento. 

7.2 - A pontualidade na entrega das mercadorias para as escolas está vinculada ao 

cumprimento do Cardápio Nutricional. A não pontualidade na entrega das mercadorias 

implicará no prejuízo da execução do cardápio e consequentes transtornos no balanceamento 

nutricional. 

8. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
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8.1 - As mercadorias serão devolvidas no ato da entrega se não corresponderem à qualidade 

exigida no Edital. De acordo com a Lei nº 8135/1990 “é configurado como crime misturar 

gêneros de qualidade desiguais para vendê-los ou expô-los à venda por preço estabelecido 

para os de mais alto custo ou entregar materiais impróprios ao consumo” (artigo 7º, incisos III 

e IX). 

8.2 - As verduras e legumes deverão ser de boa qualidade, com tamanho médio padronizado. 

8.3 - As hortaliças deverão estar frescas, inteiras e sãs, no ponto de maturação adequado 

para consumo. 

8.4 - As folhas deverão se apresentar intactas e firmes. 

8.5 - Deverão estar isentas de: 

8.5.1 - Substâncias terrosas;  

8.5.2 - Sem sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa; 

8.5.3 - Sem parasitos, larvas ou outros animais nos produtos e embalagens; 

8.5.4 - Sem umidade externa anormal; 

8.5.5 - Isentas de odor e sabor estranhos; 

8.5.6 - Isenta de enfermidades; e 

8.5.7 - Não deverão estar danificadas por lesões que afetem a sua aparência e utilização. 

09. RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES 

9.1 - Os fornecedores que aderirem a este Processo declaram que atendem a todas as 

exigências legais e regulatórias para tanto e que possuem autorização legal para fazer a 

proposta, sujeitando-se, em caso de declaração falsa, às penalidades da Legislação Civil e 

Penal aplicáveis. 

9.2 - O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios conforme o disposto no 

padrão de identidade e qualidade estabelecida na Legislação Vigente e a especificação 

técnicas elaboradas pelo Setor de Merenda Escolar. 

9.3 - O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios para as escolas conforme 

cronograma de entrega definido pela Secretaria Municipal de Educação. 

10. CONTRATAÇÃO 

10.1 - Uma vez declarado vencedor, o Proponente vendedor deverá assinar o contrato de 

compra e venda de gêneros alimentícios, de acordo com o modelo apresentado no anexo III. 

10.2 - 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 reais) 

por DAP/ano. (NR)" (Art. 32, Resolução N° 04 de 02/04/2015). 

10.3 - Os contratos que resultarão da presente Chamada Pública terão prazo de duração até 

31/12/2018. 

11. PAGAMENTO 
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11.1 – O pagamento será realizado até 30 dias após a última entrega do mês, através de 

transferência bancária direto para a conta do fornecedor, mediante apresentação de 

documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado, vedada à antecipação de 

pagamento, para cada faturamento. 

11.2 – Os gêneros alimentícios da agricultura familiar não poderão ter preços inferiores aos 

produtos cobertos pelo Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar (PGPAF). 

11.3 – O preço de compra será o menor preço apresentado pelos proponentes. 

11.4 – Para composição de preço de referência, foi considerada a média de 03 pesquisas de 

preços feitas com Associações/Cooperativas localizadas no município. 

11.5 – O valor pago anualmente a cada agricultor não poderá exceder a R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais). 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1 – A presente Chamada Pública poderá ser obtida na Prefeitura Municipal de Nova 

Esperança do Piriá - PA, no horário de 08:00h até 12:00h, de segunda a sexta-feira. 

12.2 – Faz parte integrante do presente expediente: 

Anexo I - Modelo de Projeto de Venda; 

Anexo II – Termo de Referencia; e  

Anexo III - Minuta da Carta Contrato. 

 

Nova Esperança do Piriá - PA, 17 de janeiro de 2018. 

 

 

 

_________________________________________________ 

LUIZ HENRIQUE LACERDA LOPES 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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    ANEXO 1 – Modelo de Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar 

 

                 

Programa Nacional de Alimentação Escolar 

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

Identificação da proposta de atendimento ao edital/Chamada Pública nº. 001/2018 

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

A – Grupo Formal 

1. Nome do Proponente 2. CNPJ 

3. Endereço  4. Município  5. CEP 

6. Nome do representante 

legal  

  7. CPF 8. DDD/Fone 

9. Banco   10. Nº da Agência  11. Nº da Conta Corrente  

B – Grupo Informal 

1. Nome do Proponente  

3. Endereço  4. Município  5. CEP 

6. Nome da Entidade Articuladora  7. CPF 8. DDD/Fone 

C – Fornecedores participantes (Grupo Formal e Informal) 

1. Nome  2. CPF  3. DAP  4. Nº. da Agência  5. Nº. da Conta Corrente 
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II – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 

1. Nome da Entidade  

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ 

2. CNPJ  

84.263.862/0001-05 

3. Município 

NOVA ESPERANÇA DO 

PIRIÁ 

4. Endereço  

Rua Ana Cleide S/N Centro – Nova Esperança Do Piriá-Pará. 

5. DDD/Fone 

(91)  

6. Nome do representante e e-mail 

Maria Valdirene de Sousa Saraiva  

7. CPF 

372.586.562-00 

III – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS 

 1. Nome do Agricultor 

Familiar 

2. Produto  3. Unidade  4. Quantidade  5. Preço/Unidade  6. Valor Total 

       

       

      Total agricultor  

 1. Nome do Agricultor 

Familiar 

2. Produto  3. Unidade  4. Quantidade  5. Preço/Unidade  6. Valor Total 

       

       

      Total agricultor  
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Total do projeto 

 

IV – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO 

 1. Produto  2. Unidade  3. Quantidade  4. Preço/Unidade  5. Valor Total por Produto 

      

      

    Total do projeto:  

IV – DESCREVER OS MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DAS ENTREGAS DOS PRODUTOS 

 

V – CARACTERÍSTICAS DO FORNECEDOR PROPONENTE (breve histórico, número de sócios, missão, área de abrangência) 

 

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: 

CPF: 
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ANEXO II – TERMO DE REFERENCIA 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. O presente Termo de Referência trata da contratação de pessoa física ou jurídica para a 

Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Merenda Escolar a fim de suprir as 

necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Fundo do Município de Nova Esperança do Piriá 

- PA.  

2. JUSTIFICATIVA 

2.1.  A contratação encontra-se amparada pela da Lei nº. 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº. 004/2015. 

2.2. Tendo em vista a necessidade premente de a Administração Pública dar continuidade as 

atividades administrativas rotineiras, em atendimento ao Art. 370, da Constituição Federal, o qual bem 

versa sobre o princípio vinculante da eficiência da administração pública, a aquisição justifica-se da 

necessidade da Secretaria Municipal de Educação em atender as demandas de Produtos da 

Agricultura Familiar, destinadas a Alimentação Escolar dos alunos das Escolas da Rede Municipal e 

Estadual de Ensino no ano de 2018 e dos Programas do Brasil Alfabetizado, Pró-jovem Urbano e Pró-

jovem Campo Saberes da Terra, destinados a Educação de Jovens e Adultos. 

2.3. Tendo em linha de consideração o principio da economicidade e demais princípios aos quais 

vinculam a administração pública. 

3. METODOLOGIA 

3.1. A presente aquisição será realizada por meio de Chamada Pública, observando os dispositivos 

legais, notadamente os princípios da Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 004/2015, também 

pela Lei nº 8.666/93 e pelas condições e exigências estabelecidas em Chamada Pública.  

4. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

4.1. A escolha da modalidade de Chamada Publica para a realização deste processo justifica-se por 

se tratar de convocação dos agricultores familiares, para fornecimento de alimentos para merenda 

escolar, sendo assim convocados os interessados por meio de chamamento público, conforme 

regulamenta a RESOLUÇÃO Nº 4, DE 2 DE ABRIL DE 2015 

 

5. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E VALOR 

5.1. Os Produtos a serem fornecidos constam na pauta em anexo, estando especificadas as unidades 

de medidas de cada produto a ser ofertado, também especificados o valor a ser pago pela EEx., 

conforme Art.29, §3º. 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 
QUANT. 
ANUAL 

VALOR 
UNT 

VALOR 
TOTAL 

01 ABACAXI- de 1ª qualidade, tamanho médio ou 
grande, sem coroa. Transportados em 

KG 2955 
R$     3,00 

R$             
8.865,00 
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monoblocos plásticos frestado. 

02 ABACATE – de 1ª qualidade, tamanho médio, 
sem ferimentos ou defeitos, em grau médio de 
amadurecimento, sem danos físicos e mecânicos, 
isenta de partes pútridas. Transportados em 
monoblocos plásticos frestado. 

KG 2159 R$     9,75 
R$           

21.050,25 

03 ALFACE – de 1ª qualidade, lisa ou crespa, verde 
ou roxa, nova, folhas firmes, não poderá estar 
murcha, íntegra, tamanho médio. Embalagem: em 
sacos plásticos resistentes, conforme quantidade 
solicitada 

MÇ 133 R$     2,50 
R$                 

332,50 

04 BANANA PRATA – fruto médio, limpo e 
acondicionado de forma a evitar danos físicos, 
mecânicos ou biológicos; íntegro, limpo, de vez 
(por amadurecer), apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Ausência 
de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos 
aderidos à casca. Podendo ser orgânico. 
Transportados em monoblocos plásticos frestado. 

KG 6136 R$     7,20 
R$           

44.179,20 

05 BATATA DOCE – lisa, firme e compacta, 
devendo ser graúda, isenta de enfermidades, 
parasitas e larvas, material terroso e sujidades, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio de transporte, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser prioritariamente orgânico 
ou agroecológico. 

KG 194 R$     2,50 
R$                 

485,00 

06 CARIRÚ - de 1ª qualidade, tamanho médio, talo 
verde, inteiro, coloração uniforme (cor verde 
escuro), sem manchas, firme e intacta. Isenta de 
material terroso, livre de sujidades, parasitas e 
larvas, sem danos físicos. 

MÇ 931 R$     2,00 
R$             

1.862,00 

07 COLORÍFICO - (colorau) – Em pó fino, 
homogêneo, de coloração vermelha intenso, com 
aspecto, cor, cheiros e sabor próprios. Isento de 
matérias estranho a sua espécie, acondicionado 
em saco plástico transparente, atóxico, resistente 
e hermeticamente fechado. Em pacotes de 100g. 
Apresentar data de fabricação, validade e n° de 
lote. 

PCT DE 
100 G 

1059 R$     1,50 
R$             

1.588,50 

08 CHEIRO-VERDE – hortaliça fresca, com folhas 
íntegras e de primeira qualidade; limpa, lavada, 
coloração uniforme; isenta de sujidades, insetos, 
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à 
superfície externa. Não deve apresentar 
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou 
biológica. Podendo ser orgânico. 

MÇ 1543 R$     2,50 
R$             

3.857,50 

09 COUVE MANTEIGA - de 1ª qualidade, tamanho 
médio, talo verde, inteiro, coloração uniforme (cor 
verde escuro), sem manchas, firme e intacta. 
Isenta de material terroso, livre de sujidades, 

MÇ 1850 R$     2,00 
R$             

3.700,00 
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parasitas e larvas, sem danos físicos. 

10 FARINHA DE MANDIOCA – Seca, fina branca, 
isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas e 
fragmentos estranhos. Embalada em pacotes 
plásticos de 1 kg, transparente e resistente. A 
embalagem deverá conter os dados de 
identificação. Deverá apresentar validade mínima 
de 5 (cinco) meses a partir da data de fabricação. 

KG 1169 R$     5,00 
R$             

5.845,00 

11 FARINHA DE TAPIOCA – Natural, de cor branca 
e consistência firme. Embalagem de 1 kg, com 
identificação do produto, data de fabricação e 
prazo de validade. 

KG 6803 R$     6,00 
R$           

40.818,00 

12 FEIJÃO CAUPI – tipo 1, limpo, extra, 1ª 
qualidade, constituído de mínimo 90% de grãos 
na cor característica a variedade correspondente, 
tamanho e formatos naturais, maduros, limpos e 
secos, sendo permitido no máximo 2% de 
impurezas e materiais estranhos. Livre de 
parasitas e bolores. 

KG 1543 R$     4,50 
R$             

6.943,50 

13 FRANGO CAIPIRÃO (INTEIRO) - congelado, 
manipulado em boas condições de saúde, 
abatidos sob inspeção veterinária, Limpo: sem 
cabeça, pés e vísceras. Deve apresentar-se com 
aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, 
cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas 
esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e 
qualquer substância contaminante que possa 
alterá-la de acordo com a Legislação Sanitária e 
Ministério de Agricultura, contendo na embalagem 
o SIM, SIE OU SIF, nome e composição do 
produto, n° do lote, data de fabricação e validade, 
endereço de fabricante e distribuidor, condições 
de armazenamento e quantidade (peso). 

KG 4427 R$   13,00 
R$           

57.551,00 

14 GOMA (FÉCULA DE MANDIOCA) - em pacotes 
de 1 kg; com data de fabricação e validade. 

KG 1245 R$     4,00 
R$             

4.980,00 

15 JERIMUM (ABÓBORA) – tamanho médio, 
coloração uniforme, polpa firme, livre de 
sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante; 
acondicionadas em embalagem de 5 a 10kg, em 
sacos de polietileno frestado, com etiqueta de 
pesagem. Transportados em monoblocos 
plásticos frestado. 

KG 562 R$     1,50 
R$                

843,00 

16 LARANJA - fruto de tamanho médio, com 
características íntegras e de primeira qualidade; 
fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e 
coloração uniforme apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo; isentos de 
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos 
estranhos aderidos à superfície externa, e de 
origem orgânica. Não deve apresentar quaisquer 
lesões de origem física, mecânica ou biológica. 

KG 1235 R$     1,00 
R$             

1.235,00 
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Podendo ser orgânico. 

17 LIMÃO – fresco, frutos com 60 a 70% de 
maturação climatizada, cor amarela esverdeada, 
com aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, com 
polpa firme e intacta, devendo ser bem 
desenvolvido, isenta de enfermidades, parasitas e 
larvas, material terroso e sujidades, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio de 
transporte, livre de resíduos de fertilizantes, 
devendo ser prioritariamente orgânico ou 
agroecológico. 

KG 316 R$     1,10 
R$                 

347,60 

18 MAMÃO – fruto de tamanho médio, com 
características íntegras e de primeira qualidade; 
fresco, de vez (por amadurecer), limpo, coloração 
uniforme, apresentando grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo; aroma, cor e sabor 
típicos da espécie; isentos de sujidades, insetos, 
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à 
superfície externa. Não deve apresentar 
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou 
biológica. Podendo ser orgânico. 

KG 2219 R$     3,50 
R$             

7.766,50 

19 MACAXEIRA – raiz carnuda e grossa, in natura, 
limpa, escovada e acondicionada de forma a 
evitar danos físicos, mecânicos e biológicos. 
Ausência de parasitas, sujidades, larvas e corpos 
estranhos aderidos à casca e de primeira 
qualidade. Podendo ser orgânico. 

KG 562 R$     1,00 
R$                 

562,00 

20 MELANCIA - fruto de tamanho grande, limpa, de 
primeira qualidade e acondicionada de forma a 
evitar danos físicos, apresentando-se integras 
com grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o 
consumo. Ausência de parasitas, sujidades, larvas 
e corpos estranhos aderidos à casca. Podendo 
ser orgânico. 

KG 1850 R$     1,10 
R$             

2.035,00 

21 PIMENTINHA DE CHEIRO – Aparência fresca e 
sã, colhidos ao atingirem perfeito estado de 
desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de 
natureza física ou mecânica terra aderente, 
sujidades, parasitos ou larvas e resíduos de 
defensivos agrícolas. 

KG 859 R$     5,00 
R$             

4.295,00 

22 POLPA DE AÇAÍ - produto obtido a partir de 
frutas, conteúdo líquido pasteurizado, não 
podendo conter adição de açúcar. Ausente de 
substâncias estranhas. Produto congelado, não 
fermentado e sem conservantes. Apresentar data 
de fabricação, validade e n° de lote. Com prazo 
de validade de no mínimo 06 meses a partir da 
data da entrega. 

KG 6136 R$     9,00 
R$           

55.224,00 

23 POLPA DE ACEROLA - produto obtido a partir de 
frutas, conteúdo líquido pasteurizado, não 

KG 4610 R$     6,50 
R$           
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podendo conter adição de açúcar. Ausente de 
substâncias estranhas. Produto congelado, não 
fermentado e sem conservantes. Apresentar data 
de fabricação, validade e n° de lote. Com prazo 
de validade de no mínimo 06 meses a partir da 
data da entrega. 

29.965,00 

24 POLPA DE GOIABA - produto obtido a partir de 
frutas, conteúdo líquido pasteurizado, não 
podendo conter adição de açúcar. Ausente de 
substâncias estranhas. Produto congelado, não 
fermentado e sem conservantes. Apresentar data 
de fabricação, validade e n° de lote. Com prazo 
de validade de no mínimo 06 meses a partir da 
data da entrega. 

 

KG 
6452 R$     6,50 

R$           
41.938,00 

25 POLPA DE MANGA - produto obtido a partir de 
frutas, conteúdo líquido pasteurizado, não 
podendo conter adição de açúcar. Ausente de 
substâncias estranhas. Não podendo conter o 
fiapo do fruto. Produto congelado, não fermentado 
e sem conservantes. Apresentar data de 
fabricação, validade e n° de lote. Com prazo de 
validade de no mínimo 06 meses a partir da data 
da entrega. 

KG 931 R$     6,50 
R$             

6.051,50 

26 POLPA DE MARACUJÁ - produto obtido a partir 
de frutas, conteúdo líquido pasteurizado, não 
podendo conter adição de açúcar. Ausente de 
substâncias estranhas. Produto congelado, não 
fermentado e sem conservantes. Apresentar data 
de fabricação, validade e n° de lote. Com prazo 
de validade de no mínimo 06 meses a partir da 
data da entrega. 

KG 5533 R$     6,50 
R$           

35.964,50 

27 POLPA DE MURUCI - produto obtido a partir de 
frutas, conteúdo líquido pasteurizado, não 
podendo conter adição de açúcar. Ausente de 
substâncias estranhas. Produto congelado, não 
fermentado e sem conservantes. Apresentar data 
de fabricação, validade e n° de lote. Com prazo 
de validade de no mínimo 06 meses a partir da 
data da entrega. 

KG 1493 R$     6,50 
R$             

9.704,50 

28 REPOLHO – verde, novo, de 1ª qualidade, folhas 
sãs, sem rupturas, com coloração uniforme, sem 
manchas, livre de enfermidades, isento de partes 
pútridas. Não deve estar danificado por qualquer 
lesão de origem física ou mecânica. 
Suficientemente desenvolvido, em perfeito estado 
de conservação e maturação. Embalagem: em 
sacos plásticos resistentes, conforme quantidade 
solicitada, apresentando na embalagem etiqueta 
de pesagem. 

KG 378 R$     3,50 
R$             

1.323,00 

29 TANGERINA de 1ª qualidade, tamanho médio 
íntegro, com casca sã, sem ruptura, 
acondicionadas em sacos de polietileno, com 
etiqueta de pesagem. 

KG 133 R$     3,90 
R$                 

518,70 
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30 TOMATE - Aparência fresca e sã, colhidos ao 
atingirem perfeito estado de desenvolvimento. 
Isento de danos e defeitos de natureza física ou 
mecânica terra aderente, sujidades, parasitos ou 
larvas e resíduos de defensivos agrícolas. 

KG 

411 R$     3,20 
R$             

1.315,20 

 

 

OBSERVAÇÃO:     

Constatado qualquer irregularidade, quanto à qualidade e quantidade, no ato do fornecimento, os 

mesmos serão recusados, devendo ser reposto no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas) sem 

adição de qualquer ônus para esta Secretaria de Municipal de Educação. 

6. DO LOCAL E FORMA DE FORNECIMENTO 

6.1. Os produtos deverão ser entregues semanalmente no Depósito da Merenda Escolar do Município 

– SEMAE, sito a Rua Dom Pedro II, Ao lado do Galpão do Agricultor, Bairro Centro, Nova Esperança 

do Piriá, e nas escolas conforme acordo entre as partes, de acordo com o cronograma expedido pelo 

setor Municipal de Alimentação Escolar, durante o ano letivo de 2018, na qual atestará seu 

recebimento.  

6.2. A pontualidade na entrega das mercadorias para as escolas está vinculada ao cumprimento do 

Cardápio Nutricional. A não pontualidade na entrega das mercadorias implicará no prejuízo da 

execução do cardápio e conseqüentemente transtornos no balanceamento nutricional.  

7. DA COTAÇÃO DE PREÇOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1. Os valores a máximos a serem contratados levarão em conta a cotação de preço efetuada pelo 

Departamento de Compras conforme Mapa de Apuração de Preço Médio, anexo, aos autos do 

processo, estando este compatível com o valor praticado no mercado local. 

As despesas acorrerão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

Exercício: 2018  

0601 - Secretaria Municipal de Educação 

12 306 0004 2.028 Programa Nacional de Alimentação de Creches 

12 365 0455 2.037 Atendimento ao Ensino Infantil 

12 122 1312 2.024 Manutenção da Secretaria de Educação 

12 361 1315 2.034 Programa de Apoio ao Ensino Fundamental 

12 306 0004 2.027 Manutenção do Programa Nacional Alimentação Escolar - EJA 

12 362 1005 2.036 Manutenção de Outros Níveis de Ensino 

12 361 0401 2.029 Educação Especial 

12 361 1314 2.033 Apoio a Alimentação Escolar 

 

1111 FUNDEB 

12 361 0003 2.065 Manutenção Administrativa 40% FUNDEB 

12 361 0003 2.067 Manutenção do Ensino Infantil  

3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
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8. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1. A Contratante pagará à Contratada pelos Produtos Fornecidos, até o trigésimo dia útil após a 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente devidamente aceita pelo Contratante, vedada a 

antecipação. 

8.2. O pagamento far-se-á por meio de transferência bancária na conta da Contratada. 

8.3. Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para 

correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da apresentação da 

nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus a ser pago pela Contratante. 

8.4. A Nota Fiscal/Fatura deverá vir acompanhada da Certidão de CONJUNTA FEDERAL, FGTS e 

Trabalhista sob pena de não recebimento. 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. A contratada receberá programação dos fornecimentos a serem realizados por meio de “Ordem 

de Fornecimento” emitida pela Secretaria Municipal de Educação ou setor responsável indicado pela 

mesma. 

9.2. Os casos omissos ficarão a critério da CONTRATANTE para esclarecimentos e dirimir dúvidas. 

9.3. A Contratada assume integral responsabilidade por danos ou prejuízos pessoais ou materiais que 

causar à Prefeitura Municipal, ou a terceiros, por si, representantes e ou sucessores. 

9.4. Em caso de ausência da entrega no dia marcado, a Contratada deverá informar com 

antecedência de até 24:00 horas, caso não informado, caberá sanções conforme prevê as clausulas 

contratuais. 
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ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO DE COMPRA 

 

CONTRATO N.º 001/2018 - CP 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR PARA A 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ATRAVÉS DE 

CHAMAMENTO PÚBLICO. 

 

O MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PREFEITURA MUNICIPAL, entidade de Direito 

Público, com CNPJ nº 84.263.862/0001-05, com sede à Avenida São Pedro s/n, Centro, nesta cidade 

de Nova Esperança do Piriá, Estado do Pará, ora denominado de CONTRATANTE, neste ato 

representado pelo Excelentíssimo Senhor ANTONIO VALCIRLEI HOLANDA DE SOUZA, brasileiro, 

casado, residente e domiciliado na Rua Projetada II, s/n, Vila de Novo Horizonte – Nova Esperança do 

Piriá/PA, portador do CPF nº 010.642.772 - 50 e RG nº 6442204 PC-PA, SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO, representada por seu secretário municipal, a Senhora MARIA VALDIRENE DE 

SOUSA SARAIVA, brasileira, casada, portadora do RG nº 2546419 SSP/PA e CPF nº 426.675.932-

00, residente e domiciliada na ___________, n° __, e por outro lado (nome do grupo formal ou 

informal), com sede à Av. _____________, n.º____, em (município), inscrita no CNPJ/CPF sob n.º 

________________________, (para grupo formal), doravante denominado (a) CONTRATADO (A), 

fundamentados nas disposições Lei n°. 11.947/2009, e tendo em vista o que consta na Chamada 

Pública nº. 001/2018, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

É objeto desta contratação para a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para 

Alimentação Escolar, para os alunos da educação básica, pública matriculados na Secretaria 

Municipal de Educação, verba (FNDE/PNAE-C, PNAE-F, PNAE-P, PNAE-Q, PNAE-M, PNAE-EJA), 

para atender ao ano letivo de 2018, descritos nos itens enumerados na Cláusula Terceira, todos de 

acordo com a Chamada Pública nº. 001/2018, o qual fica fazendo parte integrante do presente 

contrato, independentemente de anexação ou transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA: 

O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da agricultura familiar ao 

CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura 

Familiar parte integrante deste Instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA: 

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor 

Familiar Rural, neste ato denominados CONTRATADOS, será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 
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por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar. 

CLÁUSULA QUARTA: 

OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar ao 

Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais de venda dos participantes do 

Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios, consoante ao Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios 

da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo 30 dias após a assinatura do 

contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA. 

CLÁUSULA QUINTA: 

O início para entrega das mercadorias será imediatamente, sendo o prazo do fornecimento vigente do 

segundo semestre perdura até a vigência do contrato, respeitando os quantitativos contratados. 

a) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a 

Chamada Pública nº. 001/2018, mediante emissão de ordem de fornecimento expedida pelo 

responsável do setor de alimentação escolar da Secretaria Municipal de Educação. 

b) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e as 

Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante o 

anexo deste Contrato. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA: 

Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de 

Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 

_____ (_______), conforme listagem anexa a seguir: 

Os Pagamentos serão efetuados por meio de transferência bancaria direto na conta corrente do 

fornecedor, mediante a apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento. 

CLÁUSULA SÉTIMA: 

No valor mencionado na cláusula quarta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e 

materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e 

quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente 

contrato. 

CLÁUSULA OITAVA: 

1. Nome do 
Agricultor 
Familiar 

2. CPF 3. DAP 4. Produto 5. Und. 6. Quant./Unid. 7. Preço 

Proposto 

8. 

Valor 

Total 
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As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentárias: 

Exercício: 2018  

0601 - Secretaria Municipal de Educação 

12 306 0004 2.028 Programa Nacional de Alimentação de Creches 

12 365 0455 2.037 Atendimento ao Ensino Infantil 

12 122 1312 2.024 Manutenção da Secretaria de Educação 

12 361 1315 2.034 Programa de Apoio ao Ensino Fundamental 

12 306 0004 2.027 Manutenção do Programa Nacional Alimentação Escolar - EJA 

12 362 1005 2.036 Manutenção de Outros Níveis de Ensino 

12 361 0401 2.029 Educação Especial 

12 361 1314 2.033 Apoio a Alimentação Escolar 

 

1111 FUNDEB 

12 361 0003 2.065 Manutenção Administrativa 40% FUNDEB 

12 361 0003 2.067 Manutenção do Ensino Infantil  

3.3.90.30.00 - Material de Consumo 

 

CLÁUSULA NONA: 

O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea “b”, e após a 

tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor 

correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao 

CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de 

penalidade ou inadimplência contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA: 

O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do 

CONTRATADO FORNACEDOR, deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor 

da parcela vencida. Ressalvados os casos quando não efetivados os repasses mensais de recursos 

do FNDE em tempo hábil. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 

Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n° 

11.947/2009 e demais legislações relacionadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 

O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos, cópias das Notas 

Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros 

Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição para 

comprovação. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
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O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos as Notas Fiscais de 

Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, bem 

como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e 

documentos anexos, estando à disposição para comprovação. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 

É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de danos 

causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 

contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 

O CONTRATANTE em razão a supremacia dos interesses públicos sobre os interesses particulares 

poderá: 

a. modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, 

respeitando os direitos do CONTRATADO; 

b. rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do 

CONTRATADO; 

c. fiscalizar a execução do contrato; e 

d. aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.  

Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO, deve 

respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a 

indenização por despesas já realizadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: 

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, da Entidade 

Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: 

O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº. 001/2018, pela Resolução CD/FNDE 

nº. 04/2015 e pela Lei no. 11.947/2009 e o dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a 

qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: 

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, 

resguardada as suas condições essenciais. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: 
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As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que 

somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento por protocolo, por fax, transmitido 

pelas partes. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: 

Este Contrato, desde que observada Vigésima, poderá ser rescindido, de pleno direito, 

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

a. por acordo entre as partes; 

b. pela inobservância de qualquer de suas condições; e 

c. quaisquer dos motivos previstos em lei. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: 

O presente contrato vigorará até o dia 31/12/2018. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: 

É competente o Foro da Comarca de Garrafão do Norte - PA para dirimir qualquer controvérsia que se 

originar deste contrato. 

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor 

e forma, na presença de duas testemunhas. 

 

 

Nova Esperança do Piriá (PA), __ de ______ de 2018. 

 

 

 

 

______________________________________           

 Maria Valdirene de Sousa Saraiva      

     ___________________________ 

             CONTRATADA 

      FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1. _________________________________  

CPF: 

 

2. _________________________________ 

CPF:        
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