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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 

 

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO 

ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA O 

IFAM- CAMPUS MANAUS ZONA LESTE 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 23073.000979/2020-10 

 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS – CAMPUS MANAUS ZONA LESTE, por 

meio da Comissão Permanente de Chamada Pública - CPL, sediado na Av. Cosme Ferreira, 8045 – 

bairro Gilberto Mestrinho – Manaus - AM, realizará Chamada Pública para Aquisição de gêneros 

alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), com Dispensa de Chamada Pública conforme art. 14 §1º da Lei 

11.947/2009. Os interessados – Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de Declaração 

de Aptidão ao PRONAF – DAP Jurídica), Informais e Fornecedores Individuais (agricultores familiares, 

detentores de Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Física), deverão apresentar a 

documentação para habilitação (Envelope nº 01) e o Projeto de Venda (Envelope nº 02), à Comissão 

Permanente de Chamada Pública, sala: Compras e Licitações, de 11 de dezembro até o dia 30 de 

dezembro de 2020. 

 

 

1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A 

HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 01) E O PROJETO DE VENDA (ENVELOPE Nº 02):  

Período de divulgação da 

Chamada Pública: 
De 11/12/2020 a 30/12/2020 

Entrega dos Envelopes: 

De 11/12/2020 a 29/12/2020, das 07:30h às 13:00h (Horário de 

Manaus-AM) 

No dia 30/12/2020 até às 09:00h (Horário de Manaus-AM) 

Abertura dos Envelopes: Dia 30/12/2020 às 09:00h (Horário de Manaus-AM) 

Endereço para entrega dos 

envelopes e da abertura da 

Sessão Pública: 

Sala de Compras e Licitações do IFAM-CMZL, localizada na Av. 

Cosme Ferreira, 8045 – bairro Gilberto Mestrinho – Manaus – AM 

 

2. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 

2.1. Às 09:00  horas (Manaus) 10:00 horas Brasília, do dia 30 de dezembro de 2020, na 

sala de Compras e licitações, localizado no endereço Av. Cosme Ferreira, 8045 – bairro Gilberto 

Mestrinho – Manaus – AM terá início a sessão pública, prosseguindo-se com o credenciamento 
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dos participantes e a abertura dos envelopes. 

 

3. DO OBJETO 

3.1. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor 

Familiar Rural e suas organizações para o atendimento do Programa Nacional da Merenda 

Escolar – PNAE, destinado alimentação escolar do Campus Manaus Zona Leste – CMZL, 
conforme especificações dos gêneros alimentícios na tabela constante do item 11 deste 

Edital. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar deste procedimento, somente: 

 

4.1.1. Fornecedores Individuais: Agricultores familiares não organizados em grupos, 

detentores da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar – DAP Física; 

4.1.2.  Grupo Informais: Agricultores familiares organizados em grupos informais 

detentores da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar – DAP Física de cada agricultor; 

4.1.3.  Grupo Informais: Agricultores familiares organizados em grupos informais 

detentores da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar – DAP Física de cada agricultor. 

4.2. Os fornecedores que aderirem a este processo declaram que atendem a todas as 

exigências legais e regulatórias a execução do seu objeto, sujeitando-se, em caso de 

declaração falsa, às penalidades previstas nos artigos 87 e 88 da Lei nº 8.666/93. 

 

5. DO CREDENCIAMENTO 

5.1. O proponente ou o seu representante, deverá, preferencialmente, na mesma ocasião da 

entrega de seu envelope, apresentar-se à CPL, para efetuar seu credenciamento como 

participante deste procedimento, munido da sua carteira de identidade e do documento 

que lhe dê poderes para manifestar-se durante os procedimentos relativos a esta 

dispensa de Chamada Pública. 

5.1.1. O credenciamento poderá ser efetuado durante a sessão pública, antes de quaisquer 

manifestações em nome do proponente a ser representado; 

5.1.2. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento 

não impedirá a participação do proponente no presente procedimento, porém 

impedirá o interessado de manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessão, em 

nome do proponente. 

5.2. Considera-se como representante do proponente qualquer pessoa habilitada, nos termos do 

estatuto, do instrumento público de procuração, ou particular com firma reconhecida, ou 

documento equivalente. 
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5.3. Cada credenciado poderá representar apenas um proponente. Aquele que já tiver, na 

sessão pública, se manifestado em nome de um proponente, não poderá mais optar por 

representar outro, nesta mesma sessão. 

5.4. Os documentos exigidos nesta dispensa de Chamada Pública poderão ser apresentados 

em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 

membro da Comissão, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

5.4.1. Não terá por comprovada a autenticidade de documentos por meio de cópias que não 

sejam das originais (cópia de cópia). 

6. DO ENVELOPE COM DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

6.1. Os envelopes serão entregues na sala de Compras e Licitações do IFAM-CMZL, 

localizada na Av. Cosme Ferreira, 8045 – bairro Gilberto Mestrinho – Manaus – AM. 

6.2. Cada participante deverá apresentar um único envelope contendo os documentos de 

habilitação. 

6.3. O envelope poderá ser entregue à Comissão por qualquer pessoa, desde que 

apresente seu documento de identidade, para a qual será emitido o respectivo recibo. 

6.4. A fim de evitar riscos quanto a eventuais polêmicas sobre a entrega tempestiva dos 

envelopes, NÃO será aceito o envio de envelopes por via postal. 

6.5. O Campus Manaus Zona Leste não se responsabilizará por envelopes entregues a 

secretárias, recepcionistas ou em qualquer outra repartição do instituto que não seja a sala de 

Compras e Licitações. 

6.6. Se por ventura mais de um envelope de um mesmo participante for entregue à 

Comissão, terá preferência, para efeito de participação na disputa, aquele apresentado por 

representante devidamente credenciado pelo participante e se mais de um envelope do mesmo 

participante tiver sido entregue desta forma, terá preferência aquele apresentado por último, 

tempestivamente. 

6.7. Envelopes apresentados após o momento definido previamente no preâmbulo deste 

Edital somente serão recebidos se o responsável por entregá-los apresentar-se para tanto, na 

sala de Compras e Licitações, até o horário limite determinado, e estiver aguardando o 

atendimento pela Comissão. 

6.8. Depois de ultrapassado esse horário, exceto na situação acima, nenhum outro será 

recebido, tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à 

documentação 

7. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

7.1. Para participação da Chamada Pública, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 26/2013 e 

suas alterações, os Fornecedores Individuais, Grupos Formais e Informais, deverão 

apresentar os documentos relativos à HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 01) e ao PROJETO 

DE VENDA (ENVELOPE Nº 02) deverão ser entregues separadamente, em envelopes 

fechados e lacrados, não transparentes, rubricados no fecho e identificados com o nome do 

proponente e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os 

seguintes dizeres: 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS MANAUS ZONA LESTE 
COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO 

 

 

  
 

 

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – Campus Manaus Zona Leste 
Coordenação de Compras e Licitações – (92) 9 8435-2522 ou e-mail: cpl.cmzl@ifam.edu.br 

Processo n.º 23073.000979/2020-10 
Chamada Pública n.º 01/2020 

 

 

ENVELOPE Nº 01 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

IFAM – CAMPUS MANAUS ZONA LESTE  

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 

 PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

 

 

 

 

ENVELOPE Nº 02 

PROJETO DE VENDA 

IFAM – CAMPUS MANAUS ZONA LESTE  

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 

 PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

 

 

 

8. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 01) 

8.1. Documentos para Fornecedores Individuais, Detentores de DAP Física (Não Organizados 

em Grupo): 

8.1.1. O Fornecedor Individual, detentor de DAP Física, não organizado em grupo deverá 

apresentar no Envelope nº 01 os documentos abaixo relacionados, sob pena de 

inabilitação: 

a) a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

b) o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 

(sessenta) dias; 

c) a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de 

produção própria, relacionada no projeto de venda; e 

d) a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o 

caso. 

8.2. Dos Grupos Informais de Agricultores Familiares, Detentores da DAP Física (Organizados 

em Grupos): 

8.2.1. O Grupo Informal de agricultores familiares, detentores de DAP Física, organizados 

em grupo deverá apresentar no Envelope nº 01 os documentos abaixo relacionados, 

sob pena de inabilitação: 

a) a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF; 
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b) o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos 

últimos 60 (sessenta) dias; 

c) a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos 

pelos agricultores relacionados no projeto de venda; e 

d) a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o 

caso. 

8.3. Dos Grupos Formais Detentores de DAP Jurídica: 

8.3.1. O Grupo Formal de agricultores familiares, detentores de DAP Jurídica, deverá 

apresentar no Envelope nº 1 os documentos abaixo relacionados, sob pena de 

inabilitação: 

a) a prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

b) o extrato da DAP Jurídica para Associações e Cooperativas, emitido nos últimos 

60 (sessenta) dias; 

c) a prova de regularidade com a Fazenda Federal incluindo a Seguridade Social e 

ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 

d) as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no 

órgão competente (Junta Comercial, no caso de cooperativas, ou Cartório de 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de associações. Em se tratando de 

empreendimentos familiares, deverá ser apresentada cópia do Contrato Social, 

registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas); 

e) a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos 

pelos associados/cooperados; 

f) a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do 

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

g) a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o 

caso; e 

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme exigência 

estabelecida pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, alterando o disposto no 

art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. 

8.4. Na ausência ou irregularidade de qualquer desses documentos, o IFAM –  Campus Manaus 

Zona Leste abrirá prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a regularização da documentação, 

conforme art. 27, § 5º da Resolução CD/FNDE nº 26/2013. 

8.5. Não será considerado inabilitado o grupo formal que deixar de apresentar no envelope a 

prova de regularidade com a Fazenda Federal incluindo a Seguridade Social e ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, desde que a Comissão logre êxito em comprovar 

tais regularidades por meio de consulta on line na Internet, procedimento a ser realizado, se 

necessário, logo após a abertura do(s) envelope(s).  

8.6. Cada documento deverá ser apresentado em uma via, podendo ser o original, cópia 

autenticada por cartório competente ou por membro da Comissão, no momento da abertura 

dos envelopes, mediante apresentação da original. 

8.7. Toda a documentação deverá estar vigente, sem emendas, rasuras ou ressalvas. 
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8.8. Na ausência ou irregularidade de quaisquer dos documentos de habilitação, a Comissão, a 

seu critério, poderá conceder prazo para regularização, observado o tratamento isonômico a 

todos os proponentes, com base na Lei nº 8.666/93. 

 

9. DO PROJETO DE VENDA (ENVELOPE Nº 02)  

9.1. No envelope nº 02 os Fornecedores Individuais, conforme modelo (anexo III), Grupos 

Informais (anexo IV) ou Grupos Formais (anexo V), deverão apresentar o Projeto de Venda 

de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, de forma legível em uma via, sem emendas 

ou rasuras, contendo preço (os) unitário(s) e total (is), propostos em moeda corrente dos 

pais. 

9.2. 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. 

9.3. O(s) projeto(s) de venda a ser(em) contratado(s) será(ão) selecionado(s) conforme 

Resolução CD/FNDE nº 26/2013, alterada pela Resolução CD/FNDE nº 04/2015. 

9.4. A apresentação de Projeto de Venda para a contratação pretendida implica concordância do 

proponente em fornecer os produtos pelo preço de referência constante no Termo de 

Referência, independentemente do valor apresentado em sua proposta. 

9.5. 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 

(dois) dias úteis, conforme análise da Comissão Julgadora. 

 

10. DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES 

10.1. No dia, horário e local designado neste Edital, a Comissão dará início à sessão pública. 

10.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente 

deles participarão ativamente os proponentes ou representantes credenciados, não 

sendo permitidas atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o 

bom andamento dos trabalhos. 

10.1.2. As medidas de prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da 

covid-19  deverão ser observadas por todos; 

10.1.3. É obrigatório o uso de máscaras; 

10.1.4. Será respeitado distanciamento social, situação em que não será permitida a 

aglomeração de participantes. 

10.2. Após assinatura nos envelopes pelos membros da Comissão e pelos proponentes, 

proceder-se-á a abertura desses, quando então a documentação de habilitação será 

analisada, conforme item próprio deste Edital. 

10.3. As documentações dos envelopes também deverão ser rubricadas pelos membros da 

Comissão e pelos proponentes e representantes presentes. 

10.3.1. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para 

analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e 
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horário em que voltará a se reunir, informando os interessados. 

10.4. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos 

membros da Comissão e pelos representantes credenciados e proponentes presentes. 

10.5. A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão pública e 

registrada em ata após o término do prazo de apresentação dos projetos. O resultado da 

seleção será publicado no seguinte endereço eletrônico: 

http://www2.ifam.edu.br/campus/cmzl/acesso-a-informacao/licitacoes-contratos 

 

 

11. DOS PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS E PREÇOS A SEREM PAGOS PELO IFAM – 

CAMPUS MANAUS ZONA LESTE: 

11.1. A quantidade de gêneros alimentícios a serem adquiridos é estimada com base nos 

cardápios de alimentação escolar elaborados pela nutricionista do IFAM-CMZL e em 

consonância com a disponibilidade orçamentária proveniente do FNDE. 

IT
E

M
 

PRODUTO 
PER 

CAPITA 
UND SEMANAS 

QTD(und/
Kg) 

PREÇO DE AQUISIÇÃO 

VALOR 
(Kg/und) R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO  R$ 

01 

ABACAXI - Fruta de 1ª qualidade, produto com 

coloração e odor característicos, não deve 
estar muito madura e nem muito verde, deve 
ser isento de matéria terrosa, parasitos e de 
detritos de animais sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio de 
transporte. 

120g KG 40 2.880 3,94 
 

11.347,20 

02 

BANANA PRATA: TIPO EXTRA - Fruta de 1ª 

qualidade, produto com coloração e odor 
característicos, não deve estar muito madura e 
nem muito verde, deve ser isento de matéria 
terrosa, parasitos e de detritos de animais sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio de transporte. 

120g KG 40 2.880 3,71 10.684,80 

03 

MAMÃO PAPAIA: TIPO EXTRA - Fruta de 1ª 
qualidade, produto com coloração e odor 
característicos, não deve estar muito madura e 
nem muito verde, deve ser isento de matéria 
terrosa, parasitos e de detritos de animais sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio de transporte. 

150g KG 40 3.600 4,47 16.074,00 

04 

MELANCIA: TIPO EXTRA - Fruta de 1ª 

qualidade, produto com coloração e odor 
característicos, deve ser isento de matéria 
terrosa, parasitos e de detritos de animais sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio de transporte. 

200g KG 40 4.800 2,59 12.408,00 

05 

OVOS CLASSE A: TIPO EXTRA - 

Características adicionais: ovo branco de 
galinha, produto fresco de ave galinácea, tipo 
grande (50gr.), integro, tamanho uniforme e cor 
branca, cor, odore sabor característico, casca 
lisa, pouco porosa, sem manchas ou sujidades, 
sem rachaduras, isento de podridão e fungos. 
Contendo na embalagem a identificação do 
produto, marca do fabricante, validade, data de 
embalagem, peso liquido e selo de inspeção do 

60g UND 40 24.000 0,51 12.120,00 

http://www2.ifam.edu.br/campus/cmzl/acesso-a-informacao/licitacoes-contratos
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órgão competente. Validade mínima de 20 
(vinte) dias a contar no ato da entrega. Produto 
próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

06 

TANGERINA - Fruta de 1ª qualidade, produto 

com coloração e odor característicos, não deve 
estar muito madura e nem muito verde, deve 
ser isento de matéria terrosa, parasitos e de 
detritos de animais sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio de 
transporte. 

100g KG 40 2.400 6,03 14.364,00 

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 76.998,00 

* Preço de aquisição é o preço a ser pago ao fornecedor da Agricultura Familiar. (Resolução CD/FNDE nº 26/2013, art. 

29, §3º) 

12. DOS CRITÉRIOS PARA A ESCOLHA DO FORNECEDOR 

 

12.1. Os projetos de venda devem conter os mesmos preços definidos neste Edital, 

todos constantes da tabela, no item 11. 

12.1.1. o preço não é critério de classificação. 

12.2. 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. 

12.3. 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. 

12.4. 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) 

12.5. Caso a Entidade Executora 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 12.3 e 12.4. 

12.6. 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. 
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12.7. 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. 

12.8. 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/Entidade Executora, e obedecerá as seguintes regras: 

12.8.1. Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos 

informais, os contratos individuais firmados deverão respeitar o valor 

máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais), por DAP/Ano/Entidade 

Executora. 

12.8.2. Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser 

contratado será o resultado do número de agricultores familiares inscritos 

na DAP jurídica multiplicado pelo limite individual de comercialização, 

utilizando a seguinte fórmula: “Valor máximo a ser contratado = nº de 

agricultores familiares inscritos na DAP jurídica x R$ 20.000,00”. 

13. DO TERMO DE CONTRATO 

13.1. Declarado vencedor, o agricultor familiar e/ou grupo formal deverá assinar o contrato 

no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da convocação da administração.  

13.2. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da 

assinatura do instrumento de contrato, improrrogável. 

13.3. Se o melhor classificado, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não 

comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, 

injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro 

proponente, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a 

verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos 

de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital e das demais cominações legais. 

 

14. DO REAJUSTE 

14.1. O preço é fixo e irreajustável. 

 

15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 

Termo de Referência. 

 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas neste Edital e 

seus anexos, na proposta apresentada e no Termo de Referência. 

17. DO PAGAMENTO 

17.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, 

anexo a este Edital. 
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18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

18.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, o proponente 

que: 

18.1.1. não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de 

validade da proposta; 

18.1.2. apresentar documentação falsa; 

18.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

18.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.1.5. não mantiver a proposta; 

18.1.6. cometer fraude fiscal; 

18.1.7. comportar-se de modo inidôneo. 

 

18.2. O proponente que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, 

sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

18.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a Contratante; 

18.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do proponente; 

18.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, 

pelo prazo de até dois anos; 

18.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 

18.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

18.4. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 

como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 

1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

18.5. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do proponente, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 

conforme artigo 419 do Código Civil. 

18.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

18.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

18.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS MANAUS ZONA LESTE 
COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO 

 

 

  
 

 

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – Campus Manaus Zona Leste 
Coordenação de Compras e Licitações – (92) 9 8435-2522 ou e-mail: cpl.cmzl@ifam.edu.br 

Processo n.º 23073.000979/2020-10 
Chamada Pública n.º 01/2020 

 

18.11. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo 

de Referência. 

 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação sanitária (federal, 

estadual ou municipal) específica para os alimentos de origem animal e vegetal. 

19.2. A autoridade competente poderá revogar este procedimento por razões de interesse 

público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

19.3. A homologação do resultado não implicará direito à contratação. 

19.4. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

19.5. A participação na Chamada Pública implica plena aceitação, por parte do 

proponente, das condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, 

bem como da obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas. 

19.6. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo 

instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas. 

19.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que 

não haja comunicação da Comissão em sentido contrário. 

19.8. A Comissão poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das 

propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 

registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação 

e classificação. 

19.9. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da Chamada 

Pública, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato 

da sessão pública. 

19.10. Os proponentes, quando solicitados, deverão disponibilizar todas as informações 

necessárias à comprovação da legitimidade dos documentos apresentados. 

19.11. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

19.12. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Edital e de seus 

anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos 

termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

19.13. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 
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do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente na Administração. 

19.14. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 

do proponente, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 

isonomia e do interesse público. 

19.15. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 

19.16. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 

8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

19.17. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço Av. Cosme Ferreira, 8045, 

bairro Gilberto Mestrinho, Manaus - AM, e também poderá ser lido e/ou obtido no 

endereço eletrônico http://www2.ifam.edu.br/campus/cmzl/acesso-a-

informacao/licitacoes-contratos , mesmo endereço e período no qual os autos 

do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados e 

onde serão recebidos os documentos de habilitação dos proponente não 

credenciados no SICAF, para efeito de cadastramento por esta Administração (art. 

22, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993). 

19.18. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Seção Judiciária do 

Amazonas - Justiça Federal, com exclusão de qualquer outro. 

19.19. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

19.19.1. ANEXO A – Termo de Referência; 

19.19.2. ANEXO B – Minuta de Termo de Contrato;  

19.19.3. ANEXO C – Modelo de PROJETO DE VENDA: 

19.19.3.1. ANEXO C1 – Modelo PROJETO DE VENDA para 

GRUPOS FORMAIS; 

19.19.3.2. ANEXO C2 - Modelo PROJETO DE VENDA para 

GRUPOS INFORMAIS; 

19.19.3.3. ANEXO C3 – Modelo PROJETO DE VENDA para 

FORNECEDORES INDIVIDUAIS; 

19.19.4. ANEXO D – Modelo de Declarações de PRODUÇÃO PRÓPRIA: 

19.19.4.1. ANEXO D1 - Declaração de PRODUÇÃO PRÓPRIA 

GRUPO FORMAL  

19.19.4.2. ANEXO D2 - Declaração de PRODUÇÃO PRÓPRIA 

GRUPO INFORMAL; 

19.19.4.3. ANEXO D3 - Declaração de PRODUÇÃO PRÓPRIA 

FORNECEDORES INDIVIDUAIS; 

19.19.5. ANEXO E – Declaração de Responsabilidade pelo Controle do 

Atendimento do Limite Individual de Venda dos cooperados/associados 

para (GRUPOS FORMAIS); 

 

http://www2.ifam.edu.br/campus/cmzl/acesso-a-informacao/licitacoes-contratos
http://www2.ifam.edu.br/campus/cmzl/acesso-a-informacao/licitacoes-contratos
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Manaus-AM, 10 de dezembro de 2020. 

 

 

 

_______________________________________ 

JAIME CAVALCANTE ALVES 

Diretor Geral do IFAM-CMZL 
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ANEXO B – MINUTA DE CONTRATO  

Processo nº 23073.000979/2020-10 

 

TERMO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS – CAMPUS 

MANAUS ZONA LESTE, com sede na Av Cosme Ferreira, nº 8.045 - bairro Gilberto Mestrinho, na 

cidade de Manaus-AM, inscrito no CNPJ sob o nº 10.792.928/00004-52, neste ato representado por 

seu Diretor Geral, o Professor JAIME CAVALCANTE ALVES, nomeado pela Portaria nº 599, de 26 

de março de 2019, publicada no DOU de 27 de março de 2019, Edição 59, Seção 2, página 25, 

inscrito no CPF nº 338.214.702-59, portador da Carteira de Identidade nº 832550 SESEG/AM, 

doravante denominada CONTRATANTE, e por outro lado (nome do grupo formal ou informal ou 

fornecedor individual)______________________________, situado na .............................. inscrito(a) 

no CNPJ/MF sob o nº ............................ (para grupo formal), CPF nº________________ (grupos 

informais e individuais)  sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante 

designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da 

Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo 

em vista o que consta no Processo nº 23073.000979/2020-10 e em observância às disposições da 

Lei nª 11.947/2009 e da Lei nº 8.666/1993, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, 

decorrente da Chamada Pública nº 01/2020 mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, 

verba FNDE/PNAE, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a 

chamada pública n.º 01/2020,o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, 

independentemente de anexação ou transcrição. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORNECIMENTO 

2.1. O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar 

ao CONTRATANTE conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO LIMITE INDIVIDUAL  

3.1. O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO, será de até 

R$20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a 

legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.  

4. CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO 
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4.1. Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), 

de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor total de R$ 

_____________________________ 

4.2. O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento 

e das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, 

consoante anexo deste Contrato. 

4.3. O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do 

preço já devem estar 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. 

4.4. o preço é fixo e irreajustável: 

IT
E

M
 

PRODUTO 
PER 

CAPITA 
UND SEMANAS 

QTD(und/

Kg) 

PREÇO DE AQUISIÇÃO 

VALOR 

(Kg/und) R$ 

VALOR TOTAL 

ESTIMADO  R$ 

01 

ABACAXI - Fruta de 1ª qualidade, produto com 

coloração e odor característicos, não deve 

estar muito madura e nem muito verde, deve 

ser isento de matéria terrosa, parasitos e de 

detritos de animais sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio de 

transporte. 

120g KG 40 2.880 3,94 
 

11.347,20 

02 

BANANA PRATA: TIPO EXTRA - Fruta de 1ª 

qualidade, produto com coloração e odor 

característicos, não deve estar muito madura e 

nem muito verde, deve ser isento de matéria 

terrosa, parasitos e de detritos de animais sem 

danos físicos e mecânicos oriundos do 

manuseio de transporte. 

120g KG 40 2.880 3,71 10.684,80 

03 

MAMÃO PAPAIA: TIPO EXTRA - Fruta de 1ª 

qualidade, produto com coloração e odor 

característicos, não deve estar muito madura e 

nem muito verde, deve ser isento de matéria 

terrosa, parasitos e de detritos de animais sem 

danos físicos e mecânicos oriundos do 

manuseio de transporte. 

150g KG 40 3.600 4,47 16.074,00 

04 

MELANCIA: TIPO EXTRA - Fruta de 1ª 

qualidade, produto com coloração e odor 

característicos, deve ser isento de matéria 

terrosa, parasitos e de detritos de animais sem 

danos físicos e mecânicos oriundos do 

manuseio de transporte. 

200g KG 40 4.800 2,59 12.408,00 

05 OVOS CLASSE A: TIPO EXTRA - 

Características adicionais: ovo branco de 
60g UND 40 24.000 0,51 12.120,00 
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galinha, produto fresco de ave galinácea, tipo 

grande (50gr.), integro, tamanho uniforme e cor 

branca, cor, odore sabor característico, casca 

lisa, pouco porosa, sem manchas ou sujidades, 

sem rachaduras, isento de podridão e fungos. 

Contendo na embalagem a identificação do 

produto, marca do fabricante, validade, data de 

embalagem, peso liquido e selo de inspeção do 

órgão competente. Validade mínima de 20 

(vinte) dias a contar no ato da entrega. Produto 

próprio para consumo humano e em 

conformidade com a legislação em vigor. 

06 

TANGERINA - Fruta de 1ª qualidade, produto 

com coloração e odor característicos, não deve 

estar muito madura e nem muito verde, deve 

ser isento de matéria terrosa, parasitos e de 

detritos de animais sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio de 

transporte. 

100g KG 40 2.400 6,03 14.364,00 

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 76.998,00 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações 

orçamentárias:_______________________________Programa Nacional de Alimentação Escolar 

– PNAE. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 

6.1. Não será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras 

constantes do Termo de Referência, anexo do Edital. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

7.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais 

que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela 

CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 

8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital. 

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS MANAUS ZONA LESTE 
COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 

 

  

 

 

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – Campus Manaus Zona Leste 
Coordenação de Compras e Licitações – (92) 9 8435-2522 ou e-mail: cpl.cmzl@ifam.edu.br 

Processo n.º 23073.000979/2020-10 
Chamada Pública n.º 01/2020 

9. CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DAS ALTERAÇÕES 

10.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, 

bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP nº 05, de 2017, no que couber. 

10.1.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edifício ou de 

equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. 

10.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 

exceder os limites estabelecidos no subitem anterior. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital.  

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS VEDAÇÕES E PERMISSÕES 

12.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de 

inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

12.2. A CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, item 

4.2 e após a tramitação do processo para instrução e liquidação, efetuará o seu 

pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. 

12.3. A CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento 

do CONTRATADO, está sujeita a pagamento de multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, 

sobre o valor da parcela vencida. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

13.1. A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Termo de Referência, 

anexo do Instrumento Convocatório. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO 

14.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

14.1.1. nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as 

consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das 

sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Instrumento Convocatório; 

14.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.  
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14.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.  

14.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

15.1. O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos 

mediante o cronograma apresentado (Cláusula Quarta) ou até ______de__________de 

_________. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

16.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 

Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 

17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato 

será o da Seção Judiciária do Amazonas - Justiça Federal. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias 

de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes.  

...........................................,  .......... de.......................................... de 20..... 

 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATANTE 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 
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ANEXO C1 – Modelo PROJETO DE VENDA a 

 GRUPOS FORMAIS 

 

OBS: * Preço publicado no Edital de Chamada Pública nº 01/2020 6. Total do Projeto: R$

Local e Data Assinatura do Representante do Grupo Formal Fone/E-mail:

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

fornecimento.

4. Endereço: Av Cosme Ferreira, nº 8.045 - bairro Gilberto Mestrinho, na cidade de Manaus-AM 5.DDD/Fone: (92) 9 8435-2522 

III - RELAÇÃO DE PRODUTOS

1. Produto 2. Unidade 3. Quantidade
4. Preço/Unidade 

(R$)

5. Total por Produto 

(R$)

6. Cronograma de 

Entrega por Produto

19. Município/UF

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

1. Nome da Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência, 

Tecnologia do Amazonas – Campus Manaus Zona Leste
2. CNPJ : 10.792.928/00004-52 3. Município/UF: Manaus/AM

16. CPF 17. DDD/Fone

18. Endereço

10. Agência Corrente 11. Conta Nº da Conta

13. Nº de Associados de acordo com a Lei nº 

11.326/2006

14. Nº de Associados com DAP 

Física

8. Nº DAP Jurídica

12. Nº de Associados

15. Nome do representante legal

9. Banco

3. Endereço 4. Município

5. E-mail (OBRIGATÓRIO) 6. DDD/Fone 7. CEP

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

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 IFAM-CMZL

I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES

GRUPO FORMAL

1. Nome do Proponente 2. CNPJ



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS MANAUS ZONA LESTE 
COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO 

 

 

  

 

  

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – Campus Manaus Zona Leste 
Coordenação de Compras e Licitações – (92) 9 8435-2522 ou e-mail: cpl.cmzl@ifam.edu.br 

Processo n.º 23073.000979/2020-10 
Chamada Pública n.º 01/2020 

 

5. Nº 

Agência

Local e Data Agricultores (as) Fornecedores (as) do Grupo Informal Assinatura

Total do Projeto: R$

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 e CPF Fone/E-mail:

V - TOTALIZAÇÃO POR PRODUTOS

1. Produto 2. Unidade 3. Quantidade
4. Preço/Unidade 

(R$)

5. Valor Total por 

Produto (R$)

6. Cronograma de 

Entrega por Produto

9. Nome da Entidade Articuladora (quando houver)

1. Nome do Agricultor (a) 

Familiar
2. CPF 3. DAP FÍSICA 4. Banco 6. Nº Conta Corrente

OBS: * Preço publicado no Edital de Chamada Pública nº 01/2020 Total do Projeto: R$

Total agricultor

Total agricultor

Total agricultor

Total agricultor

Total agricultor

Total agricultor

4. Endereço: Av Cosme Ferreira, nº 8.045 - bairro Gilberto Mestrinho, na cidade de Manaus-AM 5.DDD/Fone: (92) 9 8435-2522 

IV - RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS

1. Identificação do 

Agricultor (a) 

Familiar

2. Produto 3. Unidade 4. Quantidade
5. Preço de 

Aquisição*/Unidade

6. Cronograma de 

Entrega por Produto

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

1. Nome da Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência, 

Tecnologia do Amazonas – Campus Manaus Zona Leste
2. CNPJ : 10.792.928/00004-52 3. Município/UF: Manaus/AM

II - FORNECEDORES PARTICIPANTES

8. Organizado por Entidade Articuladora 10. E-mail/Fone

(    ) SIM  (    ) NÃO

5. E-mail (OBRIGATÓRIO) 6. DDD/Fone 7. CEP

3. Endereço 4. Município

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

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 IFAM-CMZL

I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES

GRUPO INFORMAL

1. Nome do Proponente 2. CPF

ANEXO C2 – Modelo PROJETO DE VENDA  

 GRUPOS INFORMAIS 
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ANEXO C3 – Modelo PROJETO DE VENDA 

FORNECEDORES INDIVIDUAL 

 

 

 

 

  

Unitário Total

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 Fornecedor Individual CPF:

OBS: * Preço publicado no Edital de Chamada Pública nº 01/2020

3. Endereço 4. Município/UF 5.CEP

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

1. Nome da Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência, 

Tecnologia do Amazonas – Campus Manaus Zona Leste
2. CNPJ : 10.792.928/00004-52 3. Município/UF: Manaus/AM

4. Endereço: Av Cosme Ferreira, nº 8.045 - bairro Gilberto Mestrinho, na cidade de Manaus-AM 5.DDD/Fone: (92) 9 8435-2522 

II - RELAÇÃO DOS PRODUTOS

Preço de Aquisição*
Produto Unidade Quantidade

Cronograma de Entrega dos 

produtos

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

6. Nº da DAP Física 7. DDD/Fone 8.E-mail (OBRIGATÓRIO)

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

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 IFAM-CMZL

I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES

FORNECEDOR (A) INDIVIDUAL

1. Nome do Proponente 2. CPF
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       ANEXO D1 - Declaração de PRODUÇÃO PRÓPRIA  

GRUPO FORMAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 – IFAM – CAMPUS MANAUS ZONA LESTE 

 

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA 

GRUPO FORMAL 

 

 

 

Eu,__________________________________representante da Cooperativa/Associação 

____________________________________________________________, com CNPJ 

nº____________________ e DAP Jurídica nº____________declaro, para fins de 

participação no Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, que os gêneros 

alimentícios relacionados no projeto de venda são oriundos de produção dos 

cooperados/associados que possuem DAP física e compõem esta cooperativa/associação. 

 

 

 

 

Local,____/____/_____ 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO D2 - Declaração de PRODUÇÃO PRÓPRIA  

GRUPO INFORMAL 

* Todos os integrantes do Grupo deverão entregar a declaração individualmente OU 

adaptar esta declaração conjuntamente (mencionando todos os nomes, CPFs, DAPs 

e assinaturas) 

 

 

  
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 – IFAM – CAMPUS MANAUS ZONA LESTE 

 

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA 

GRUPO INFORMAL 

 

 

 

Eu, (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DO GRUPO INFORMAL), CPF Nº 

___________DAP física nº ________________, declaro, para fins de 

participação no Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, que os 

gêneros alimentícios relacionados no projeto de venda em meu nome são 

oriundos de produção própria. 

 

 

 

 

Local,____/____/_____ 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS MANAUS ZONA LESTE 
COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO 

 

 

  

 

  

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – Campus Manaus Zona Leste 
Coordenação de Compras e Licitações – (92) 9 8435-2522 ou e-mail: cpl.cmzl@ifam.edu.br 

Processo n.º 23073.000979/2020-10 
Chamada Pública n.º 01/2020 

 

ANEXO D3 - Declaração de PRODUÇÃO PRÓPRIA  

FORNECEDORES INDIVIDUAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 – IFAM – CAMPUS MANAUS ZONA LESTE 

 

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA 

FORNECEDORES INDIVIDUAIS 

 

 

 

Eu, (NOME DO AGRICULTOR FAMILIAR), CPF Nº ___________DAP física nº 

________________, declaro, para fins de participação no Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE, que os gêneros alimentícios relacionados no 

projeto de venda em meu nome são oriundos de produção própria. 

 

 

 

 

Local,____/____/_____ 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO E – 

Declaração de Responsabilidade pelo Controle do Atendimento do Limite Individual de 

Venda dos cooperados/associados para (GRUPOS FORMAIS); 

 

 

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 – IFAM – CAMPUS MANAUS ZONA LESTE 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO CONTROLE DO ATENDIMENTO 

DO LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA DOS COOPERADOS/ASSOCIADOS 

 

 

O(A) (nome do Grupo Formal) ________________________________________, 

CNPJ nº __________________, DAP jurídica nº ____________________ com sede 

__________________________________________________, neste ato 

representado(a) por (nome do representante legal de acordo com o Projeto de Venda) 

______________________________________________, portador (a) da Cédula de 

Identidade RG nº _____________, CPF nº ___________________, nos termos do 

Estatuto Social, DECLARA que se responsabilizará pelo controle do limite individual 

de venda de gêneros alimentícios dos Agricultores e Empreendedores de Base Familiar 

Rural que compõem o quadro social desta Entidade, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais) por DAP/ANO CIVIL/ ENTIDADE EXECUTORA referente à sua produção, 

considerando os dispositivos da Lei nº 11.947/2009 e da Resolução CD/FNDE nº 

26/2013 que regem o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e demais 

documentos normativos, no que couber. 

 

 

 

Local,____/____/_____ 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura 
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