
ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA^AO

Chamada Publica n.°0I/2021 para Aquisi^ao de Generos Alimenticios
da Agricultura Familiar para Alimenta^ao Escolar com Dispensa de
Licita^ao, Lei n.°l 1.947, de 16/07/2009, Resolu^ao n.°26 do FNDE, de

17/06/2013.

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO VALERIO
TOCANTINS, pel a pessoa juridica de direito publico, com sede na Avenida Tocantins
n° 840, inscrita no CNPJ sob n° 31.237.827/0001-47, representada neste ato pela gestora,
a senhora MARIA NELCILENE ARAUJO REIS, no uso de suas prerrogativas legais,
e considerando o disposto no art.21 da Lei 11.947/2009 e na Resolu9ao FNDE/ CD
n°26/2013, atraves da Secretaria Municipal de Educa^ao, vem realizar Chamada Publica
para aquis^ao de generos alimenticios da Agricultura Familiar e do Empreendedor
Familiar Rural, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimenta^ao
Escolar, durante o periodo de Abril de 2021 a Dezembro de 2021. Os Grupos
Formais/lnformais e Individuals deverao apresentar a documenta^ao para habilitagao e
Projeto de Venda ate o dia 24 de Maio de 2021, na Secretaria Municipal de Educa^ao de
Sao Valerio, localizada na Avenida Tocantins n° 840 Sao Valerio Tocantins.
1. OBJETO
O objeto da presente Chamada Publica e de aquisi^ao de generos alimenticios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa
Nacional de Alimenta9ao Escolar/PNAE, conforme especifica9oes dos generos
alimenticios abaixo.
ItemOl : Fundo Municipal de Educacao de Sao Valerio, pessoa juridica de direito
publico, inscrita no CNPJ n° 31.237.827/0001-47, com sede na Avenida Tocantins n°
840 Centro. Representante: MARIA NELCILENE ARAUJO REIS, CPF
463.590.281-15, E-mail: marianelcilene@hotmai.com.
2. FONTE DE RECURSO
Recursos provenientes do FNDE/TESOURO para aquisi9§o de generos alimenticios para
alimenta9ao escolar. V
3. DOCUMENTACAOEXIGIDA
3.1 ENVELOPE N°. 001- DOCUMENTACAO PARA HABILITAOAO
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3.1.1 Dos Fomecedores Individuals, detentores de DAP Fisica, nao organizados em grupo:

I- A prova de inscr^ao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica-CPF,

II- O extrato da DAP Fisica do agricultor familiar participate, emitido nos ultimos 30
dias;

III - O Projeto de Venda de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar e/ ou

Empreendedor Familiar Rural para Alimentaijao Escolar com assinatura do agricultor
participate (Anexo IV);

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

V- A declara^ao de que os generos alimenticios a serem entregues sao oriundos de

produ^ao propria, relacionada no projeto de venda.
3.1.2. DOS GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES,

DETENTORES DE DAP FISICA, ORGANIZADOS EM GRUPO:
a)-A prova de inscriijao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica-CPF,
b) -O extrato da DAP Fisica do agricultor familiar participate, emitido nos ultimos 30
dias;

c) - O Projeto de Venda de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar e/ ou
Empreendedor Familiar Rural para Alimenta9ao Escolar com assinatura do agricultor
participate (Anexo IV);
d)- Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso;
e) - A declara9ao de que os generos alimenticios a serem entregues sao produzidos pelos
agricultores familiares relacionados no projeto de venda.
3.1.3 DOS GRUPOS FORMAIS, DETENTORES DE DAP JURIDICA:
I - a prova de inscri^ao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica -CPNJ;
II- o extrato da DAP Juridica para associa9oes e cooperativas, emitido nos ultimos 30 dias;
III- A prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa a Seguridade Social e ao
Fundo de Garantia por Tempo de Servi9o- FGTS;

IV- AS copias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no orgao
competente;

V- O Projeto de Venda de generos Alimenticios a serem entregues e produzido pelos
associados relacionados no projeto de venda;

VII- A prova de atendimento de requisitos previstos em lei especifica, quando for o caso.
*
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3.2 - ENVELOPE N° 002 - PROPOSTA

Devem constar nos Projetos de Venda de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar o

nome, o CPF e n° da DAP Fisica de cada agricultor familiar fomecedor dos generos
constantes no Projeto.
Proposta conforme anexo V da Resolu^ao CD/FNDE n° 38, de 16/07/2009, apresentando:

a) Discrimina9ao completa dos generos alimenticios ofertados, conforme especificat^oes e

cond^oes do anexo I;

b) Pre90 unitario de cada item (algarismo), devendo ser cotada em Real e com ate duas

casas decimals apos a virgula (R$ 0,00)

3.3. ENVELOPE N°. 002- PROJETO DE VENDA
No envelope n°.002 segue a entrega do Projeto de Venda conforme anexo VII da
Resolu9ao n. ° 26 do FNDE, de 17/06/2013.

4. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS
As amostras dos produtos deverao ser entregues na Secretaria Municipal de Educa9ao de
Sao Valerio, localizada na Avenida Tocantins n°840, Centro, no prazo de 03 (tres)
dias uteis contados na licita9ao.
5. LOCAL E PERIOD1CIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS (Cronograma
de Entrega de Alimentos).
Os generos alimenticios deverao ser entregues nas Unidades Escolares do Municipio ou
no Estoque Central de Alimentos do Programa Nacional de Alimenta9ao Escolar durante
o periodo da chamada publica, conforme o cronograma elaborado pela Coordena9§o
de Alimenta9ao Escolar da Secretaria Municipal de Educa9ao de Sao Valerio/TO.
As datas de entrega serao informadas no ato de estabelecimento contratual como
produtor, de acordo com a diversidade e periodicidade dos generos com previsao para
aquisi9§o, na qual se atestara o seu recebimento.

6. DOS CRITERIOS DE SELECAO DOS BENEFICIARIOS
Apos a habilita9ao, a Entidade Executora devera fazer a sele9ao dos projetos de venda,
conforme os criterios estabelecidos na Resolu9ao FNDE n° 26/2013 e atualizados pela
Resolu9ao FNDE n° 04/2015.
6.1 - Para analise sera utilizado como criterio de julgamento o valor ofertado, iniciando
pelos menores valores.
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6.2 - Os projetos de venda habilitados serao divididos em grupos: grupo de projetos de

fomecedores locais, grupo de projetos do territorio rural, grupo de projetos do estado, e

grupo de propostas do Pals.
a) Grupo formal de agricultores e empreendedores com base familiar rural com sede no

municipio de Sao Valerio tera prioridades sobre os demais grupos;

b) O grupo de projetos de fomecedores do territorio rural tera prioridade sobre o do

estado e do Pais;

c) O grupo de projetos do estado tera prioridade sobre o do Pais.

6.2 Em cada grupo de projetos serao observadas a seguinte ordem de prioridade para
seleqao:

a) Os assentamentos de reforma agraria, as comunidades tradicionais indigenas e as
comunidades quilombolas;
b) Os fomecedores de generos alimenticios certificados como organicos ou
agroecologicos, segundo a Lei n° 10.831, de 23 de Dezembro de 2003;

c) Os Grupos Formais (Organiza<;oes produtivas detentoras de Declaratpao de Aptidao ao
PRONAF - DAP Juridica) sobre os Grupos Informais (agricultores) familiares, detentores
de Declarapao de Aptidao ao PRONAF - DAP Fisica, organizados em grupos e estes
sobre os Fomecedores Individuals (detentores de DAP Fisica);
Caso a EEx. nao obtenha as quantidades necessarias de produtos oriundos do grupo de
projetos de fomecedores locais, estas deverao ser complementadas com os projetos dos
demais grupos, em acordo com os criterios de sele9§o e priorizagao citados nos itens 6.1 e
6.2.

7. DEFINICAO DOS PRECOS DE REFERENCIA
7.1 - Na definigao dos pre?os para aquisipao dos generos alimenticios sera considerado
como PRECO DE REFERENCIA, conforme disposto no inciso II do artigo 23 da
Resolu^ao CD/FNDE n° 38/2009, o menor pre9o vigente, apurando em or9amento, junto
a, no minimo tres mercados locais. 4.

8. PAGAMENTO
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8.1 -0 pagamento sera realizado apos a ultima entrega do mes, atraves de transference

eletronica entre contas correntes mediante apresenta?ao de documento fiscal

correspondente ao fomecimento efetuado, e vedada a antecipa^ao de pagamento, para

cada faturamento;

8.2 - As notas fiscais deverao vir acompanhadas de documento padrao de controle de

entregas;

8.3 - A documenta?ao fiscal para fins de pagamento devera conter o mesmo numero de

inscri9§o no CPF (fisica) ou no Cadastro Nacional De Pessoa Juridica -CNPJ, indicado

no contrato.

9. RESULTADO
Apos julgamento e classificaQao, se dara ampla divulga^ao do resultado de presente

Chamada Publica n° 001/2021 no portal da transparency da Prefeitura Municipal de Sao

Valerio/TO.

10. CONTRATO
10.1 - Os vendedores deverao assinar contrato de compra e venda dos generos
alimenticios atendendo aos termos do anexo II da RESOLUCAO N° 4, DE 2 DE ABRIL
DE 2015.
10.2 -O prazo de vigencia dos contratos sera da data de sua assinatura ate 31 Dezembro
de 2021.

11. RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES
11.1-Os fomecedores que aderirem ao processo devem declarar que atendem a todas as

exigencias legais e regulatorias para tanto;

11.2 - Deve declarar que possui autoriza^ao legal para fazer a proposta, sujeitando-se,

em caso de declarasoes falsas, as penalidades das legislates civis e penais aplicaveis;
11.3 -O fomecedor se compromete a fomecer os generos alimenticios conforme padrao
de identidade e qualidade estabelecida na legisla^ao vigente da Agenda Nacional de

Vigilancia Sanitaria, Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento;

11.4-O fomecedor se compromete a fomecer os generos alimenticios para as Unidades

Escolares Municipals conforme cronograma de entrega definido pelo contrato;

/
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11.5 - As embalagens devem obedecer a legisla9ao vigente e as caracteristicas de cada

produto, bem como apresentar-se em boas condiijoes de conserva^ao e higiene. Durante

o transporte essas embalagens devem permanecer em caixas plasticas devidamente

higienizadas;

11.6- As Unidades Escolares tern o direito de aceitar ou nao altera^oes no fomecimento

quanto a classifica?ao dos produtos, exceto, por conta de problemas climaticos que

poderao afetar a produ^ao;

11.7 - O periodo de fomecimento desta Chamada Publica se dare da assinatura do

instrumento de contrato ate o dia 31 de Dezembro de 2020.

12. DISPOSICOES FINAIS
12.1 - A presente Chamada Publica podera ser obtida na Sede da Secretaria Municipal

de Educa9ao a partir de 22/04/2021 nos horarios de 07: OOas 13:00, de segunda a

sexta-feira;

12.2 -O limite individual de venda do Agricultor Familiar e do Einpreendedor Familiar
Rural para a alimenta9ao escolar devera respeitar o valor maximo de ate R$20.000,00
(vinte mil reais), por DAP por ano civil;

12.3 - A aquis^ao dos generos alimenticios sera formalizada atraves de um Contrato de
Aquisi9ao de Generos Alimenticios da Agriculture Familiar para Alimenta9§o Escolar
que estabelecera com clareza e precisao as cond^oes para sua execu9ao, expressas em
clausulas que definam os direitos, obriga9oes e responsabilidades das partes, em
conformidade com os termos da chamada publica e da proposta a que se vinculam, bem

Dos Contratos, da Lei 8.666/1993.do Capitulocomo
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ANEXO I - RELACAO DAS ESCOLAS POR ENDEREQO PARA CHAMADA PUBLICA n °
001/2021.
Escola Municipal Getulio Vargas
Enderego: Rua Ayrton SennaN°290 Setor Aeroporto- Sao Valerio-TO
CEP:77390-000

INEP:17038855
CNPJ:01838247/0001-44

Creche Municipal Eduardo Elias Zanatta
Endere9o: Rua PM Cordeiro Centro
Inep: 170049008
CNPJ: 25043449000168

Escola Municipal Castelo branco
Endere9o: Zona Rural

INEP:17036933
CNPJ: 01952903/001-35

Escola Municipal Juscelino Kubitschek de Oliveira
Endere9o: Zona rural
INEP: 17039193
CNPJ: 01952903/001-35

Secretaria Municipal de Educa9ao
Endere9o: Avenida Tocantins N°840, Bairro -Centro.
CEP:77390-000
CNPJ:2504344/0001-68
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ANEXO II -Rela9ao dos Generos, Identifica9ao e Classifica9ao dos produtos. Especifica9ao

Tecnicas dos Alimentos a serem adquiridos pelo PNAE.
PRODUTO/ESPECIFICACOES TECNICAS VALOR

UNIT.
UND. QTDITEM

(R$)
ABOBORA MADURA: Produtos de la qualidade,
frescos e com grau de
Matura9ao intermediaria, tamanho, uniforme
mediano, lavado. Devera apresentar odor
agradavel, consistencia fume, nao devera
apresentar perfiira9oes, machucados, colora9ao nao
caracteristica. Transportada adequadamente.

01

KG 700

ALFACE: De la qualidade, em pe, in natura,
molho inteiro, verae, apresentanao grau de
evolupao completo do tamanho, aroma e cor
propria, com ausencia de sujidades, parasitos e
larvas. Transportada adequadamente.

02
PC 800

BANANA MACA: Produtos de la qualidade,
frescos e com grau de matura9ao intermediaria,
tamanho uniforme mediano, lavado, com presen9a
de penca, sem exposi^ao da polpa. Devera
apresentar odor agradavel, consistencia firme. Nao
devera apresentar perfiira9oes, machucados,
colora9§o nao caracteristica. Transportada
adequadamente.

03
KG 600

BANANA PRATA: Produtos de la qualidade,
frescos e com grau de matura9ao intermediaria,
tamanho uniforme mediano, lavado, com presen9a
de penca, sem exposi9§o da polpa. Devera
apresentar odor agradavel, consistencia firme, nao
devera apresentar perfura9oes, machucados,
colora9ao nao caracteristica. Transportada
adequadamente.

04

600KG

BANANA NANICA: Produtos de la qualidade,
frescos e com grau de matura9§o intermediaria,
tamanho uniforme mediano, lavado, com presen9a
de penca, sem exposi^ao da polpa. De
apresentar odor agradavel, consistencia firme, nao
devera apresentar perfura9oes, machucados,
colora9ao nao caracteristica. Transportada
adequadamente.

05
KG 600

\ era

06
CENOURA: De primeira qualidade, frescas, no
ponto de matura9ao adequado para o consumo e
produzido sem uso de agrotoxicos. Intactos, com
todas as partes comestiveis aproveitaveis, cor e
sabor caracteristicos. Nao deverao estar
danificados por lesoes que afetem sua aparencia e
utiliza9ao. Isento de pontos amarelados ou
apodrecidos, livre de sujidades, parasitas e larvas.

KG 300

/
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COUVE: De la qualidade, in natura, molho
inteiro, verde, com folhas firmes apresentando grau
de evolu9ao complete do tamanho, aroma e cor
propria, com ausencia de sujidades, parasitos e
larvas. Transportada adequadamente.

07

MACO 700

CHEIRO VERDE: De la qualidade com molho
graduado, com folhas firmes composto de
cebolinha e coentro, vi^oso, brilhante, fresco,
verde, sem excesso de umidade, sem sinais de
amarelamento, com talos firmes, sem folhas
escuras ou murchas, com grau de evoluipao
completa, livre de insetos, isenta de danos por
qualquer lesao fisica ou mecanica. Transportada
adequadamente.
KARIN HA DE MANDlOCA BRANCA: Fannhade mandioca. Embalagem Integra, tipo pacote depolietileno de no maximo 5,0kg de peso liquido.Livre de misturas, residuos ou impurezas, nao deveapresentar odor forte e intenso(nao caracteristicosdo produto) alem de colora9§o anormal.

O prazer de validade deve ser superior a 03meses a
partir da data de entrega.

08

500PC

09

100KG

FEIJAO CAUPI: Tipo 1, constituido de graosinteiros, com teor de umidade maxima de 15%,
acondicionado em saco plastico, isento de material
terroso, sujidades, mistura de outras variedades eespecies, pacote contendo 01 kg, com identifica9aodo produto e prazo de validade.

LARANJA: Produtos de la qualidade, frescos ecom grau de matura9ao intermediaria, tamanhouniforme mediano, lavado. Devera apresentar odoragradavel, consistencia firme, nao devera apresentarperfura9oes, machucados, colora9ao nao
caracteristica. Transportada adequadamente.

1 0

LT 100

1 1

KG 500

MAMAO: De la qualidade, in natura, produtosfrescos e com grau de matura9ao intermediaria.Devera apresentar odor agradavel, consistenciafirme. Nao devera apresentar perftira9oes,machucados, colora9§o nao caracteristica.Transportada adequadamente.

12
KG 400

13 MANDIOCA DESCASCADA: Produtos frescose com grau de matura9ao intermediaria, lavado.Devera apresentar odor agradavel, consistenciafirme, nao devera apresentar perfura9oesmachucados, colora9&o nao caracteristica.

700KG

14 MELANCIA: De la qualidade, fresco e com grau
de maturacao intermediaria, tamanho uniforme
mediano, lavado. Devera apresentar odor
agradavel, consistencia firme, nao devera
apresentar perfura9oes, machucados, colora9ao nao
caracteristica. Transportada adequadamente.

KG 1000 \

POLVILHO DOCE: tipo1, de mandioca. A
embalagem Integra de 1,0 kg de peso liquida. A
embalagem deve conter etiqueta de identilica9ao e

15
KG 700
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data de fabrica?ao. O prazo de validade deve ser
superior a 03 meses a partir da data de entrega.
RIJCULA
Fresca, de primeira, apresentando grau de
evolu^ao completo do tamanho, aroma e cor
proprias, com ausencia de sujidades, parasitos e
larvas.

PC 300

16 TOMATE COMUM: Fresco, com colora<?ao e
tamanho uniformes tipicos da variedade, sem
manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos
que possam alterar sua aparencia e qualidade.

400KG
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ANEXO III - IDENTIFICACAO DOS FORNECEDORES

A) Grupo Formal
1 . Nome do proponente:

2. CNPJ:

3. Endere9o:

4. Municipio:

5. CEP:

6. Telefone:

7. Banco:

8. Agenda:

9. Conta:

10. RG:

A) Grupo Informal
1 . Nome do proponente:

2. CPF:

3. Endere^o:
4. Municlpio:

5. CEP:

6. Nome da Entidade Articuladora:
7. CPF:

8. Telefone:

9. RG: /

B) Fomecedores Participantes (Grupo formal e Informal)
1 . Nome:

2. CPF:
3. DAP:

4. N° Agenda:

5. N° Conta Corrente:
6. RG
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IcjTTffitstQ
MARIA NELCILENE ARAUJO REIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

OLIMPIO DOSCANTOS ARRAES

PREFEITO MUNICIPAL DE SAO VALERIO/TO
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ANEXO IV
MODELO DE PROJETO DE VENDA CONFORME ANEXO IV DA
RESOLUCAO N° 38 DO FNDE, DE 16/07/2009.

CONTRATO N.°001/2021

CONTRATO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SEM LICITACA
O DAAGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR.

A (nome da entidade executora), pessoa juridica de direito publico, com sede a Rua
, inscrita no CNPJ sob n.°, N.°

, representada neste ato pelo
(a) PrefeitO(a) Municipal, o (a) Sr. (a)
nte denominado

, dorava
CONTRATANTE, e por

outro lado (nome do grupo formal ou informal), com sede a Av.
, em(municipio), inscrita no CNPJ sob n.°

(para grupo formal), doravante
denominado (a) CONTRATADO (A), fundamentados nas disposi<?6es Lei n° 1
1.947/2009, e tendo em
vista o que consta na Chamada Publica n°
ente contrato mediante as

, n.°

, resolvem celebrar o pres

clausulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA:
E objeto desta contrata9ao a aquisi9ao de GENEROS ALIMENTICIOS DA
AGRICULTURA
FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, para alunos da rede de educa9ao
basica publica, com verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada publica
001/2020, o qual fica fazendo parte integra do referente contrato independente de
anexa9ao ou transcr^ao.

CLAUSULA SEGUNDA:
O CONTRATADO se compromete a fomecer os generos alimenticios da

Agricultura Familiar ao
CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Generos Ali
menticios Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento.
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CLAUSULA TERCEIRA:
O limite individual de venda de generos alimenticios do Agricultor Familiar e do E
mpreendedor FamiliarRural, neste ato denominados CONTRATADOS, sera de
ate R$ 20.000 (vinte mil reais)por DAP porano civil, referente a sua produipao, c

onforme a legislagao do Programa Nacional de Alimenta^ao Escolar.

CLAUSULA QUARTA:
O inicio para entrega das mercadorias sera imediatamente apos
recebimento da Ordem de Compra,expedida pelo Departamentode Compras, sen
do o prazo do fomecimento ate o termino da quantidade adiquirida ou ate 31
de Dezembro de 2020.
A entrega das mercadorias devera ser feita nos locais, dias e quantidadesde acordo c
om a chamada publica n.° 001/2020.
O recebimento das mercadorias dar-se a mediante apresenteijao do Termo de
Recebimento e as notas Fiscais de venda pela pessoa responsavel pela alimenta^ao
escolar no local da entrega.

o

CLAUSULA QUINTA:
Pelo fomecimento dos generos alimenticios, nos quantitativos descritos no Projeto d
e Venda de Generos Alimenticios da Agriculture Familiar cada CONTRATADO
(A) recebera o valor dos produtos entregues nas escolas.

CLAUSULA SEXTA:
No valor mencionado do produto estao incluidas as despesas com frete, recursos
humanos e materials, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais,
trabalhistas e evidenciarios e quaisquer outras despesas necessarias ao cumprimento
das obriga<;6es decorrentes do presente contrato.

CLAUSULA SETIMA
O CONTRATANTE, apos receber os documentos descritos na Chamada
001/2020 e apos atramita9ao do Processo para instru^ao e liquida^ao, efetuara o seu
pagamento no valor correspondente as entregas do mes anterior.
CLAUSULA OITAVA
Os casos de inadimplencia de o CONTRATANTE proceder-se conforme o § 1°, do
art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais legisla9oes relacionadas.

Publica
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CLAUSULA NONA
A fiscalizagao do presente contrato ficara a cargo da Secretaria Municipal de
Educagao, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentagao Escolar CAE e
outras Entidades designadas pelo FNDE.

CLAUSULA DECIMA
O presente contrato rege-se ainda, pela Chamada Publica n°. 001/2020, pela
Resolugao CD/FNDE n° 38 de 16/07/2009 e pela Lei n° 11.947/2009 e o dispositivo
que a regulamente, em todos os seus termos, a qual sera aplicada, tambem, onde o
contrato for omisso.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
O presente contrato vigorara da sua assinatura durante os proximos quatro meses.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
E competente o Foro da Comarca de Peixe/ TO para dirimir qualquer Controversia
que se originar deste contrato. E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o

instrumento tres vias de igualteor epresente
forma, na presenga de duas testemunhas.

em

CONTRATADO(S) (Individual ou Grupo Informal)

CONTRATADA (Grupo Formal )

(Responsavel pela Associagao de apoio a escola)

TESTEMUNHAS:
1 .

2.



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

ANEXOV
PROJETO DE VENDA PARA OS GRUPOS INFORMAIS

PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA£AO
ESCOLAR/PNAE

IDENTIFICAQAO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PUBLICA N° 01/2021

I - IDENTIFICA^AO DOS FORNECEDORES

GRUPO INFORMAL

2. CPF1. Nome do Proponente

5. CEP4. Municipio/UF3. Enderepo

7. Fone6. E-mail (quando houver)

9.Nome da Entidade
Articuladora (quando houver)

Articuladora8. Organizado por
( ) Sim ( ) N8o

Entidade 10. E-mail/Fone

II - FORNECEDORES PARTICIPATES

1. Nome do Agricultor (a)
Familiar 2. CPF 5. N° 6. N° Conta

Corrente3. DAP 4. Banco Agenda

III- IDENTIFICACAO DA ENTIDADE EXECUTORA/ ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA

1. Nome da Entidade 3. Municipio2. CNPJ

4. Endere^o 5. DDD/Fone

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

III - RELACAO DE FORNECEDORES E PRODUTOS



ESTADO DO TOCANTINS
FIJNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

5. Prego de Aquis^ao*
AJnidade

1. Identifica^ao do
Agricultor (a) Familiar

6.Valor Total4. Quantidade3. Unidade2. Produto

Total
agricultor

Total
agricultor

Total
agricultor

Total
agricultor

Total do
projeto

(o mesmo que consta na chamada publica).OBS: * Prepo publicado no Edital n° /

IV - TOTALIZAQAO POR PRODUTO

6. Cronograma de Entrega
dos Produtos5. Valor Total por Produto2. Unidade 3. Quantidade 4.Pre<^o/Unidade1. Produto

Total do projeto:

Declaro estar de acordo com as cond^Ses estabelecidas neste projeto e que as intbrma9des acima conferem com as condi^oes
de fornecimento.

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

Local e Data: Agricultores (as) Fomecedores (as) do Grupo Informal Assinatura



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROJETO DE VENDA PARA OS GRUPOS FORMAIS

PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA£AO
ESCOLAR/PNAE

IDENTIFICA^AO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PUBLICA N°

I - IDENTIFICACAO DOS FORNECEDORES

GRUPO FORMAL

2. CNPJl. Nome do Proponente

4. Municipio/UF3. Endere9o

7. CEP5. E-mail 6. DDD/Fone

11. Conta N° da Conta8. N° DAP Juridica 10. Agenda Corrente9. Banco

13. N° de Associados de acordo com a Lei n°
11.326/2006

14. N° de Associados com DAP
Fisica12. N° de Associados

17. DDD/Fone15. Nome do representante legal 16. CPF

19. Municipio/UF18. Endere9o

II - IDENTIFICAQAO DA ENTIDADE EXECUTORA/ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA

3. Municipio/UFI . Nome da Entidade 2. CNPJ

5. DDD/Fone4. Endere90

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

III - RELACAO DE PRODUTOS

4. Pre90 de Aquisi95o*1 . Produto 2. Unidade 3. Quantidade 5. Cronograma
de Entrega dos
produtos4.1. Unitario 4.2. Total
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OBS:* Preqo publicado no Edital n.° / (o mesmo que consta na chamada publica).
Declaro estar de acordo com as condiqoes estabelecidas neste projeto e que as informasoes acima conferem com as condi<;des
de fomecimento.

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



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROJETO DE VENDA PARA OS FORNECEDORES INDIVIDUAL

PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAQAO
ESCOLAR/PNAE

IDENTIFICAQAO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PUBLICA N°_
I- IDENTIFICAQAO DO FORNECEDOR

FORNECEDOR ( A) INDIVIDUAL

1. Nome do Proponente 2. CPF

3. Endere90 4. Municipio/UF 5.CEP

6. N° da DAP Fisica 8.E-mail (quando houver)7. DDD/Fone

9. Banco 10.N° da Agenda 11.N° da Conta Corrente

II- Rela<;ao dos Produtos

Pre(;o de Aquisi^ao* Cronograma de
Entrega dos
produtos

Produto Unidade Quantidade
Unitario Total

OBS: * Pre?o publicado no
Edital n°
que consta na chamada publica).

/ (o mesmo

III - IDENTIFICAQAO DA ENTIDADE EXECUTORA/ ASSOCIAQAO DE APOIO A ESCOLA

Nome CNPJ Municipio

Endere90 Fone

Nome do Representante Legal CPF

Declaro estar de acordo com as condi9oes estabelecidas neste projeto e que as informa96es acima conferem com as condi9desde fomecimento.
Assinatura do Fomecedor
Individual

Local e Data: CPF:


