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EDITAL Nº 046/2021 - CHAMADA PÚBLICA  
 

 

CHAMADA PÚBLICA PARA CONVOCAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES, À 

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS AO 

PROGRAMA “COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS (CDA)” ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
 

A Prefeitura Municipal de Iúna /ES, pessoa jurídica de direito público, com sede a Rua Desembargador 

Epaminondas Amaral, 58, Bairro Centro – Iúna /ES -, inscrita no CNPJ sob o nº 27.167.394/0001-23, 

por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social em parceria com a 

SETADES, torna público que realizará Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios, da 

agricultura familiar, no âmbito do Projeto de Compra Direta de Alimentos (CDA) Modalidade Compra 

para Doação Simultânea Municipal, as entidades que atendem pessoas e famílias em situação de 

vulnerabilidade social, conforme disposto no manual técnico operacional SETADES/GSAN n° 001/2021 

e Resolução CA/ES N° 50 de 08 de dezembro de 2020. 

 

Os procedimentos serão conduzidos pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, designada pela 

Portaria nº 289/2021. 

 

 

1. Do Objeto 

 

1.1. O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios, da agricultura 

familiar, no âmbito do Projeto de Compra Direta de Alimentos (CDA), conforme disposto no manual 

técnico operacional SETADES/GSAN n° 001/2021 e Resolução CA/ES N° 50 de 08 de dezembro de 2020. 

 

1.2. Os quantitativos e especificações dos produtos constam no anexo 01 - B. 

 

 

2. Da participação 

 

2. 1. Poderão participar da presente Chamada Pública agricultores familiares, nos seguintes critérios:  

a) Famílias compostas por no mínimo 02 pessoas;  
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b) Inseridos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CADÚNICO);  

c) Possuidoras de Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (DAP pessoa física) atualizada. 

 

2.2. O limite individual de venda do agricultor familiar, para o fornecimento dos alimentos, deverá 

respeitar o valor máximo de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), dentro do  

ano civil. 

 

2.3. Respeitando os critérios de elegibilidade acima devem ser priorizados os seguintes percentuais: 

 

a) 40% de pessoas que atendam a pelo menos uma destas características: beneficiários e/ou pessoas 

com perfil do Programa Bolsa Família; assentados de reforma agrária; silvicultores; aquicultores; 

extrativistas; pescadores artesanais; indígenas; pomeranos; comunidades remanescentes de quilombos 

rurais; demais povos e comunidades tradicionais.  

 

b) 40% mulheres;  

 

c) 5% de produtores agroecológicos/orgânicos; (poderão ser selecionados no âmbito municipal, não 

havendo este, poderá ser selecionado de municípios vizinhos, posteriormente no âmbito estadual ou 

nacional). 

 

2.4. Após a classificação, caso haja empate, o critério final de julgamento será o sorteio. 

 

2.5. O agricultor deverá atender o que determina a legislação sanitária que normatiza o registro dos 

produtos e empreendimentos, no que couber, no Serviço de Inspeção Fedral – SIF, no Serviço de 

Inspeção Estadual – SIE, no Serviço de Inspeção Municipal – SIM, no MAPA, e na Vigilância Sanitária. 

 

2.6. Serão contemplados o máximo de 18 (dezoito) produtores selecionados. Provisionando um cadastro 

de reserva de 30%.  

 

2.7. Aquele que aderir a este Edital de Chamada Pública, através do envio do Projeto de Venda, declara 

que atende a todas as exigências legais e regulatórias para tanto e que possui autorização legal para 

fazer a proposta, sujeitando-se, em caso de declaração falsa, às penalidades da legislação civil e penal 

aplicáveis. 



 

2021-2024 SETOR DE LICITAÇÃO  

 Processo nº 2013/2021    Edital nº 046/2021  

   

 

 

   

 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
Rua Des. Epaminondas Amaral, nº 58, Centro, Iúna/ES, CEP 29 390-000 
CNPJ nº 27.167.394/0001-23 | (28) 3545 4754 | www.iuna.es.gov.br| licitacao@iuna.es.gov.br 

Página 3 de 46 

   

 

 

2.8. Prioritariamente, devem ser selecionados agricultores do próprio município participante,  

porém, caso o município proponente enfrente dificuldades para atingir o número previsto de  

agricultores, é permitido ampliar seu raio de seleção para agricultores de outros municípios. 

 

2.9. Cada agricultor selecionado poderá comercializar o valor máximo de R$ 6.500,00, dentro do  

ano civil, por unidade familiar, conforme Decreto Federal nº 7.775, de 4 de julho de 2012  

(Regulamenta o art. 19 da Lei no 10.696, de 2 de julho de 2003, que institui o Programa de  

Aquisição de Alimentos, e o Capítulo III da Lei no 12.512, de 14 de outubro de 2011, e dá  

outras providências). Em hipótese alguma, o agricultor participante poderá receber além de  

R$6.500,00/ano.  

 

2.10. É proibido mais de uma pessoa da mesma família participar do Projeto CDA, ou seja, se um  

dos membros da família for selecionado para fornecer produtos para o CDA, outro membro  

deste núcleo familiar não poderá participar. 

 

2.11. É vedado ao agricultor participar do CDA em mais de um município simultaneamente. Se ele  

já tiver Termo de Adesão assinado e contrato de fornecimento ativo em um município, não poderá 

participar do CDA em outro lugar até que seu contrato no primeiro município esteja  

devidamente encerrado. 

 

 

3 - Aquisição do edital  

 

3.1. O Presente Edital e seus anexos poderão ser obtidos através do e-mail: licitacao@iuna.es.gov.br 

ou através do site: www.iuna.es.gov.br. 

 

 

4 – Data, local e hora para recebimento dos envelopes  

 

4.1. A abertura da Chamada Pública será no dia 13 de setembro de 2021, às 09 horas na sala de 

Reuniões,  



 

2021-2024 SETOR DE LICITAÇÃO  

 Processo nº 2013/2021    Edital nº 046/2021  

   

 

 

   

 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
Rua Des. Epaminondas Amaral, nº 58, Centro, Iúna/ES, CEP 29 390-000 
CNPJ nº 27.167.394/0001-23 | (28) 3545 4754 | www.iuna.es.gov.br| licitacao@iuna.es.gov.br 

Página 4 de 46 

   

 

Setor de Licitação, edifício sede da Prefeitura de Iúna, localizada à Rua Des. Epaminondas do Amaral, 

58, Centro, Iúna, ES, CEP 29.390-000, telefone: (28)3545-4754, data limite para o recebimento dos 

envelopes relativo a essa Chamada pública.  

 

4.2. Depois de aberto os envelopes, não se admitirá, sob nenhuma hipótese, a apresentação de 

envelopes por novos interessados. 

 

4.3. Para participar do certame os fornecedores deverão entregar 01 (um) Envelope Lacrado e 

identificado, no local e horário mencionado no item 4.1. 

 

4.4. Poderá ser utilizado o seguinte modelo: 

 

 

EDITAL Nº 046/2021 - CHAMADA PÚBLICA 

HABILITAÇÃO E PROJETO DE VENDA 

NOME COMPLETO DO PROPONENTE 

 

 

 

 

5 - Documentos de habilitação  

 

5.1. Os documentos de habilitação deverão ser entregues contendo a documentação relacionada abaixo, 

sob pena de inabilitação: 

 

a) Cópia de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);  

 

b) Cópia do (RG);  

 

c) Cópia da DAP principal (Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar – PRONAF) ou extrato da DAP;  

 

d) Folha Resumo CADÚNICO. 
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e) Cópia da nota do Bloco do (a) Produtor (a) no nome do beneficiário ou nota fiscal eletrônica.  

 

OBS: Para se enquadrar no percentual de 40% de mulheres a DAP e a nota do bloco de produtor tem 

que constar o nome da mulher. 

 

Para se enquadrar como 5% de produtores orgânicos ou agroecológicos deverá apresentar Atestado 

que comprove a atividade pelo órgão de assistência técnica Pública Federal, Estadual ou Municipal. 

 

f) Termo de adesão devidamente preenchido e assinado pelo agricultor, conforme modelo Anexo 03.  

 

g) Cadastro Socioeconômico devidamente preenchido e assinado pelo agricultor e por um Assistente 

Social, conforme modelo Anexo 04.  

 

h) Projeto de Venda – anexo 02.  

 

i) Cópia do cartão de conta bancária (conta corrente). 

 

OBS: O Projeto de Venda - Proposta de Preços deverá ser apresentada com os valores idênticos ao 

estabelecido no Anexo 01, devendo ser cotado em moeda corrente nacional, de forma clara, sem rasuras 

e entrelinhas, que prejudiquem a interpretação da proposta. 

 

5.2. Cada agricultor familiar deverá obrigatoriamente, ofertar sua quantidade de alimentos, com preço 

unitário, observando as condições fixadas nesta Chamada Pública. 

 

5.3. Os documentos de Habilitação deverão ser apresentados em originais ou publicação em órgão 

oficial, ou ainda, por qualquer processo de cópia autenticada em cartório ou por servidor público 

municipal. 

 

5.4.  Como condição para a celebração do contrato, deverá ser apresentada:  

5.4.1. Licença Sanitária (Alvará Sanitário) – apenas para produtos processados (bolo caseiro, broa de 

melado, canjiquinha, fubá, linguiça, pão caseiro, polpa de fruta e rapadura). 
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6 - Dos produtos e preços a serem praticados  

 

6.1. Os produtos que serão adquiridos dos agricultores familiares inscritos são os informados no anexo 

01 - B.  

 

6.2. Os valores proposto no projeto de venda são fixos, portanto, não será aceito proposta com itens 

com valores inferiores ao estimado no anexo 01 - B.  

 

6.3. será respeitado o acréscimo de 30% do valor de venda para compra de produtos orgânicos 

conforme orientação do “Manual Técnico Operacional SETADES/GSAN n° 001/2021”.  

 

6.4. O preço de compra dos gêneros alimentícios foi fixado de acordo com orientação do Setor de 

Compras e Licitação Municipal, baseado em preços praticados em outros programas em execução junto 

à agricultura familiar. 

 

6.5. A Secretaria Municipal de Assistência Social se reserva no direito de não estar obrigada a adquirir 

todos os produtos listados e seus respectivos quantitativos. 

 

 

7 - Local de entrega e condições de fornecimento  

 

7.1. Os gêneros alimentícios deverão ser entregues quinzenalmente no Centro de Referência de 

Assistência Social – CRAS, situado à Rua Poeta Michel Antônio, s/n, Quilombo, Iúna/ES. 

  

7.2. As entregas serão parceladas, conforme a definição do cronograma de entrega que elaborado pela 

equipe técnica responsável pela execução e gerencia do projeto, juntamente com os produtores. E o 

recebimento será atestado pelo profissional responsável pelo recebimento dos produtos. 

 

7.3. Em caso de não cumprimento na entrega dos produtos o agricultor ficará sujeito as penalidades. 

  

7.4. O Município, por intermédio do Departamento de Compras convocará o contratado (a) para retirar 

a Autorização de Fornecimento. 
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7.5. O prazo para a retirada da Autorização de Fornecimento, após a convocação, é de 03 (três) dias 

úteis. 

 

7.6. O prazo de entrega dos alimentos deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias úteis após a emissão da 

Autorização de Fornecimento pelo setor competente. 

 

7.7. Não serão aceitas quantidades diferentes das quantidades solicitadas nas Autorizações de 

Fornecimento, devendo o contratado (a) obedecer, inquestionavelmente, a entrega desses 

quantitativos, podendo incorrer nas cláusulas de punição deste Edital.  

 

7.8. Qualquer alteração na quantidade ou necessidade de substituições de produto, na programação de 

entregas acordada entre as partes, deverá ocorrer no máximo no dia anterior à entrega e deverá ser 

aprovada pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Não serão permitidas substituições ou entregas 

parciais sem essa autorização.  

 

7.9. Ficará sob a responsabilidade do fornecedor a entrega e o descarregamento dos alimentos, devendo 

o mesmo providenciar, inclusive, mão-de-obra para a execução do serviço, e efetuar a pesagem, para 

a devida conferência, se for o caso, na presença do servidor responsável pelo recebimento.   

 

 

8 - Pagamento  

 

8.1. Até 30 (trinta) dias após a apresentação da fatura correspondente, devidamente aceita pelo órgão 

competente, sem emendas ou rasuras e após conferência do objeto. 

  

8.2. Ocorrendo erros na apresentação do documento, o mesmo será devolvido à contratada para 

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

apresentação de nova fatura, devidamente corrigida.  

 

8.3. O pagamento será efetuado por meio de conta corrente da CONTRATADA, no Banco por ele 

indicado na Proposta de Preços.  

 

8.4. O documento fiscal exigido para realização do pagamento ao agricultor é o Bloco de notas do 

produtor (talão do produtor) ou nota fiscal eletrônica. 



 

2021-2024 SETOR DE LICITAÇÃO  

 Processo nº 2013/2021    Edital nº 046/2021  

   

 

 

   

 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
Rua Des. Epaminondas Amaral, nº 58, Centro, Iúna/ES, CEP 29 390-000 
CNPJ nº 27.167.394/0001-23 | (28) 3545 4754 | www.iuna.es.gov.br| licitacao@iuna.es.gov.br 

Página 8 de 46 

   

 

 

8.5. Demais cláusulas de pagamento consta no termo de referência. 

 

 

9 - Da substituição do agricultor participante  

 

9.1. Se ocorrer morte ou desistência de algum agricultor participante durante a execução do Projeto, a 

prefeitura deverá encaminhar à SETADES uma declaração de desistência, que deve ser assinada pelo 

agricultor (quando não for por falecimento), informando o motivo da desistência e a quantidade de 

produtos já comercializados, apresentando o montante geral já pago. Em caso de falecimento, um 

familiar do agricultor deve assinar o referido documento.  

 

9.2. O município encaminhará à SETADES o “Cadastro socioeconômico” e “Termo de Adesão” assinado 

pelo agricultor substituto, elencado do Cadastro de Reserva, constando relação de produtos que serão 

comercializados por ele, e Resolução do conselho aprovando tal substituição.  

 

9.3. Ressaltamos que, para não haver alterações do montante de recursos repassados, é imprescindível 

que o agricultor substituto forneça produtos no mesmo valor total comprometido pelo agricultor 

desistente. E se o agricultor desistente já tiver recebido alguma importância o agricultor substituto só 

poderá receber a quantia faltante que estava prevista. 

 

 

10 - Da fiscalização 

 

10.1. A execução do fornecimento será acompanhada e fiscalizada por servidor especialmente 

designado pelas Secretarias Municipais de Assistência e Agricultura, podendo este ter livre acesso a 

todos os procedimentos. 

 

 

11 - Das obrigações da contratada 

 

11.1. Proceder à entrega dos alimentos, objeto da contratação. 
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11.2. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução 

deste instrumento, como estabelece no artigo 71 da Lei 8.666/93. 

 

11.3. Responsabilizar-se pelo frete e demais despesas necessárias para o cumprimento do contrato. 

 

11.4. Manter durante toda execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no certame. 

 

11.5. Entregar as quantidades solicitadas nas Autorizações de Fornecimento, devendo obedecer 

inquestionavelmente, a entrega desses quantitativos, podendo incorrer nas cláusulas de punição do 

contrato. 

 

11.6. Demais obrigações constante no termo de referência. 

 

 

12 – Das obrigações do contratante 

 

12.1. Pagar à contratada o preço estabelecido nos termos do contrato. 

 

12.2. Designar servidor responsável para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado, sob 

os aspectos quantitativo, valorativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 

comunicando ao Prefeito, oficialmente, as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam 

medidas corretivas à contratada. 

 

12.3. Demais obrigações constante no termo de referência. 

 

 

13 – Penalidades 

 

13.1. Aos proponentes que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiverem a 

proposta, falharem na execução do contrato, comportarem – se de modo inidôneo, fizerem declaração 

falsa ou cometerem qualquer espécie de fraude, serão aplicadas, conforme o caso, as seguintes 

sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração Pública Municipal: 
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13.1.1. Advertência; 

 

13.1.2. Multa:  

a) 0,33% por dia de atraso, na entrega do produto ou execução do serviço/fornecimento, calculado 

sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%; 

b) 10% em caso da não entrega do produto, não execução do serviço/fornecimento ou rescisão 

contratual, por culpa da contratada, calculado sobre a parte inadimplente; 

c) de até 20% calculado sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do 

contrato, exceto prazo de entrega; 

d) Multa 1% por dia sobre o valor total dos itens arrematado pelo participante, limitado a 15%, pelo 

não cumprimento do prazo de assinatura do contrato, calculada pela fórmula: 

M = 0,01 x C x D 

Onde: 

M = Valor da Multa, 

C = Valor do contrato 

D = Número de dias de atraso 

 

13.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, quando o participante convocado: 

a) não celebrar o contrato no prazo de sete dias corridos, contados do recebimento da convocação; 

b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame; 

c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

d) não mantiver a proposta; 

e) falhar ou fraudar na execução do contrato; 

f) comportar-se de modo inidôneo; 

g) cometer fraude fiscal; 

h) por prazo indeterminado, quando o participante receber qualquer das multas previstas e não efetuar 

o pagamento. 

 

13.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em caso de 

faltas graves apuradas por intermédio de processo administrativo. 

 

13.2. Na aplicação das penalidades previstas neste edital, a administração considerará, motivadamente, 

a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da contratada, graduando-as e podendo 
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deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, 

caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

 

14 - Fonte de recurso  

 

14.1. Dotação orçamentária nº 120001.0824400352.145.33903200000 – Ficha 446, Secretaria 

Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – Compra Direta de Alimentos (CDA). 

 

 

15 - Da Consulta, da Impugnação e do Recurso Administrativos 

 

15.1. A qualquer tempo, as consultas acerca da presente chamada pública podem ser feitas tanto 

pessoalmente, no endereço desta Prefeitura Municipal dentro do horário de funcionamento, quanto por 

escrito. 

 

15.2. Qualquer um do povo poderá, até o segundo dia útil anterior à data marcada para a realização do 

julgamento, impugnar o presente Edital, para o que deverá trazer toda a argumentação e documentos 

necessários para seu adequado processamento. 

 

15.3. Das decisões tomadas pela Comissão cabe recurso; a intenção de recorrer deve ser externada 

durante a sessão, com sua indicação na ata; as razões recursais, acompanhadas de documentação 

pertinente, devem ser apresentadas dentro dos dois dias úteis posteriores à sessão. 

 

15.4. O não cumprimento das formalidades necessárias ao conhecimento dos instrumentos referidos 

nos itens 15.2 e 15.3, inclusive a identificação de seu subscritor, implicará seu não conhecimento. 

 

15.5. A Comissão decidirá fundamentadamente acerca de consultas, impugnações e recursos e, caso 

entenda pertinente, submeterá suas conclusões à autoridade superior. 

 

 

16 - Disposições gerais  
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16.1. A CPL divulgará o resultado do processo após a conclusão dos trabalhos desta Chamada Pública 

nos meios de comunicação comumente utilizados pela Administração. 

 

16.2. O modelo de contrato de Compra e Venda de gêneros alimentícios que deverá ser celebrado entre 

o Município de Iúna e os Vendedores habilitados nesta chamada pública será feito conforme o Anexo 

06. 

 

16.3. Uma vez declarado vencedor, o Proponente deverá assinar o contrato de Compra e Venda de 

gêneros alimentícios, de acordo com o modelo apresentado no Anexo 06, no prazo de 07 (sete) dias 

após notificação. 

 

16.4. Informações sobre a referida Chamada Pública poderá ser obtida na Secretaria de Gestão, Setor 

de Licitação, no endereço indicado no preâmbulo, no horário de 08h às 11h e de 13h às 17h, de segunda 

a sexta-feira, através do e-mail: licitacao@iuna.es.gov.br, tel: (28)3545-4754 ou através do site 

www.iuna.es.gov.br. 

 

16.5. A participação de qualquer proponente vendedor no processo implica a aceitação tácita, 

incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições, assim como dos seus 

anexos. 

 

 

17 - Anexos 
 

17.1. anexo 01 – A – Termo de Referência; 

17.2. anexo 01 - B – Relação de produtos a serem adquiridos dos agricultores familiares. 

 
17.3. anexo 02 – Projeto de Venda – Proposta de Preços. 

 

17.4. anexo 03 – Termo de Adesão do Agricultor Familiar. 
 

17.5. anexo 04 – Ficha de Cadastro Socioeconômico. 
 

17.6.  anexo 05 – Estimativa de consumo mensal. 
 

17.7. anexo 06 - Minuta de Contrato. 

 
 

 

18 - Foro  
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18.1. A presente Chamada Pública é regulada pelas leis brasileiras, sendo exclusivamente competente 

o foro do Município de Iúna para conhecer e julgar quaisquer questões dele decorrentes. 

 

Iúna / ES, 02 de setembro de 2021. 
 

 

 

Renata Aparecida Areas Amorim 

Presidente da CPL 

                                          Edinéia da Costa Fernandes 

                                          Membro da CPL 

 

 

Marcos Antônio Ramos 

Membro da CPL 
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ANEXO 01 – A 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

 

1.1. Contratação de agricultores familiares para fornecimento de gêneros alimentícios para o Projeto 

CDA – Compra Direta de Alimentos. 

 

 

2. JUSTIFICATIVA   

 

2.1. A contratação se justifica diante da necessidade de atendimento ao Sistema Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional – SISAN, em que a Secretaria de Assistência Social busca, para o público alvo, 

uma alimentação adequada como sendo direito fundamental do ser humano. Juntamente com o 

fomento da agricultura familiar do município no tocante da inclusão social, produtiva e de geração de 

renda. 

 

2.1.1. O objetivo da pretensa aquisição é a doação às famílias carentes do município de Iúna 

acompanhadas pelo CRAS – Centro de Referência da Assistência Social, inscritas no CADÚNICO, bem 

como entidades com perfil, descritas no referido processo. 

 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

3.1. A fundamentação legal para reger o objeto deste termo de referência deve se pautar na Lei Federal 

nº 8.666/93, no manual técnico operacional SETADES/GSAN n° 001/2021 e Resolução CA/ES N° 50 de 

08 de dezembro de 2020, bem como demais normas de direito público aplicáveis e pelas regras previstas 

no edital e respectivos anexos que o integram. 
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4. FORMA DE CONTRATAÇÃO 

 

4.1. SERÁ ADOTADA A FORMA DE CONTRATO. 

 

4.1.1. A contratação se dará na forma de Contrato, vez que, a demanda é certa e essa Secretaria tem 

a previsão de utilizar no decorrer do período contratado. 

 

 

 

5. MATERIAIS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

 

5.1. A especificação e quantitativo dos materiais encontram-se definidas no Anexo 01 - B. 

 

5.2. De acordo com o Manual Técnico Operacional SETADES/GSAN nº 001/2021 – Execução do Projeto 

Estadual Compra Direta de Alimentos e com o Projeto Técnico CDA 2021, elaborado pela Secretaria de 

Assistência e Desenvolvimento Social – SEMADS, serão contemplados no máximo 18 (dezoito) 

agricultores familiares podendo ofertar no máximo R$6.500,00 em produtos, cada família de agricultores 

com perfil, totalizando o valor máximo de R$117.000,00. 

 

 

6. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

6.1. As despesas decorrentes deste certame correrão por conta das Dotações Orçamentárias fornecidas 

previamente pelo Setor de Contabilidade. 

 

 

7. DO PREÇO DE AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

 

7.1. Os preços a serem contratados seguem no anexo 01 – B. 
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8. CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO (PRAZO DE ENTREGA, LOCAL, CONDIÇÕES E PRAZO DE 

ACEITE) 

 

8.1. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Prefeitura 

Municipal de Iúna/ES, em estrita observância das especificações propostas, acompanhado da respectiva 

nota fiscal constando detalhadamente as indicações do tipo e procedência. 

 

8.2. A contratada deverá transportar e descarregar todo produto, bem como recolher qualquer produto 

que possua algum defeito ou esteja estragado sem acarretar nenhum tipo de custo extra à Prefeitura 

Municipal de Iúna/ES, ficando o Município livre de quaisquer responsabilidades. 

 

8.3. Os produtos deverão estar acondicionados em embalagens em perfeito estado, seguindo 

rigorosamente informações presentes nas descrições, atender todas as exigências externadas neste 

termo de referência e no edital de licitação. 

 

8.4. O recebimento imediato será provisório, tendo a administração prazo de 7 (sete) dias úteis para 

efetuar o recebimento definitivo dos produtos, no caso de observado algum tipo de vício no produto a 

empresa deverá efetuar o recolhimento dos mesmos sem ônus para a Prefeitura Municipal de Iúna/ES, 

vícios observados no ato da entrega poderão ser negados no mesmo momento, não será aceito em 

hipótese nenhuma a entrega de produto estragado ou com qualidade ruim;  

 

8.5. A entrega será realizada de forma parcelada, acompanhando o calendário de entrega confeccionado 

pela SEMADS em parceria com os agricultores (que segue em anexo). 

 

8.6. As entregas dos produtos serão acompanhadas por fiscais de contratos devidamente indicados pela 

secretaria solicitante e nomeados pelo Gabinete do Prefeito, através de portaria. 

 

8.7. Transportar todos os produtos adequadamente de forma a preservar as características do produto, 

sendo em carro limpo. 

 

8.8. A inspeção e fiscalização pela Prefeitura não isentam, tão pouco diminui a responsabilidade da 

contratada quanto a qualidade do produto. 

 

8.9. Locais para entrega dos produtos, bem como os horários de funcionamento do respectivo setor: 
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8.9.1. CRAS – Centro de Referência da Assistência Social, localizado à Rua Poeta Michel Antônio, s/n, 

Bairro Quilombo, que procederá posteriormente a distribuição às famílias contempladas através da cesta 

verde de alimentos e às demais unidades receptoras previstas no projetos, sendo elas:  

a) Centro de Apoio Social Aliança (Casa de Apoio); 

b) Residência Inclusiva Santa Rita e Cássia, e 

c) Santa Casa de Iúna. 

 

 

9. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO 

 

9.1. Quando houver na entrega produtos danificados, defeituosos, inadequados ou em deterioração; 

 

9.2. Quando o produto não atender às especificações do Edital;  

 

9.3. O prazo para reparo, correção, reconstrução, remoção e/ou substituição do objeto, no todo ou em 

parte, entregues fora das especificações serão de 7 (sete) dias;  

 

 

10. GESTÃO DO CONTRATO 

 

10.1. A Gestão do Contrato oriundo do presente processo será de responsabilidade da Srª. Lusmar 

Souza da Cunha Vieira, Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.  

 

 

11. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

11.1. A execução deste instrumento será acompanhada e fiscalizada por servidor previamente 

designado pela Administração, que anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com 

a execução do presente, determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 

observados, sem o que não será permitido qualquer pagamento;  

 

11.2. Os agentes fiscalizadores da Prefeitura Municipal de Iúna/ES, serão nomeados através de Portaria 

subscrita pelo Gabinete do Prefeito;  
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11.3. Cabe ao fornecedor permitir e facilitar a fiscalização e a inspeção dos produtos, prestando todas 

as informações e esclarecimentos solicitados;  

 

11.4. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Município e não exclui nem reduz a 

responsabilidade do fornecedor por qualquer irregularidade; 

 

11.5. Receber e atestar as notas fiscais/faturas dos serviços prestados. 

 

11.6. Os Agentes públicos responsáveis pela Fiscalização do Contrato serão os servidores XXXX, 

matrícula nº XXXXX e XXXXX, matrícula nº XXXX, titular e suplente respectivamente, pertencentes a 

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SEMADS.   

 

 

12. TERMO DE CONTRATO 

12.1. O objeto irá demandar de formalização de contrato.    

 

 

13. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E CONTRATANTE 

 

13.1. CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA/ES: 

 

13.1.1. Fornecer à CONTRATADA as informações e documentações indispensáveis à execução do objeto 

contratado; 

 

13.1.2. Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratual entregue em desacordo com o previsto no 

Contrato, justificando as razões da recusa; 

 

13.1.3. Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo, para corrigir defeitos ou irregularidades 

encontradas na execução do objeto; 

 

13.1.4. Efetuar os pagamentos nas condições pactuadas no Contrato; 
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13.1.5. Permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, devidamente identificado, livre acesso aos locais 

destinados à execução do objeto contratual; 

 

13.1.6. Cumprir, de forma a não retardar os prazos da CONTRATADA, suas obrigações contratuais que 

constituam pré-requisitos para que a mesma cumpra suas próprias obrigações;   

 

13.1.7.  Designar servidor para acompanhar a execução do Contrato;  

 

13.1.8.  Gerenciar o Contrato até o seu vencimento, acompanhando o cumprimento de todas suas 

cláusulas na íntegra. 

 

 

13.2.  CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

 

13.2.1. Executar o objeto contratual, nos prazos estipulados e de acordo com as especificações e 

condições previstas no Contrato; 

 

13.2.2. Refazer, às suas expensas, o objeto contratual executado em desacordo com estabelecido no 

Contrato; 

 

13.2.3. Realizar as atividades necessárias à execução do objeto do Contrato; 

 

13.2.4. Comunicar imediatamente a ocorrência de fato alheio à execução do objeto contratual que afete 

o cumprimento das obrigações; 

 

13.2.5. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Gestão/Fiscalização durante a vigência do 

Contrato e, no caso de reclamações, responder a elas no prazo determinado; 

 

13.2.6. Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes de taxas, impostos, frete, 

embalagens e outras obrigações que incidam ou venham a incidir sobre a execução do objeto ora 

contratado; 

 

13.2.7. Manter, durante a vigência do Contrato, de acordo com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no edital; 
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13.2.8. Fornecer os produtos registrados na forma prevista no Contrato;  

 

13.2.9. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Setor responsável pelo 

recebimento e fiscalização;  

 

13.2.10. Comprometer-se a entregar os produtos na data acordada, constantes da Autorização de 

Fornecimento, emitida pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Iúna/ES. 

 

13.2.11. Comercializar os produtos produzidos em sua propriedade, sendo proibido adquirir mercadorias 

de terceiros para revender ao Projeto CDA. 

 

 

14. DO PAGAMENTO: 

 

14.1.1. A CONTRATADA deverá apresentar à Prefeitura Municipal de Iúna, a nota fiscal, ou documento 

equivalente, contendo discriminação clara e precisa do objeto contratado e seus elementos 

característicos, como identificação do item, especificação, quantidade e preços unitário e total; 

 

14.1.2. O pagamento será depositado na conta bancária da CONTRATADA, após a emissão do Termo 

de Recebimento Definitivo ou o ateste dos fiscais de contratos da Prefeitura Municipal de Iúna/ES; 

 

14.1.3. A Prefeitura Municipal de Iúna/ES, identificando qualquer divergência na nota fiscal, esta será 

devolvida à CONTRATADA para a devida regularização; 

 

14.1.4. A devolução da Nota Fiscal não aprovada pela Prefeitura Municipal de Iúna/ES, em nenhuma 

hipótese servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a prestação dos serviços ou deixe de 

prestar o atendimento necessário;  

 

14.1.5. A prefeitura Municipal de Iúna/ES se reserva o direito de descontar do pagamento os eventuais 

débitos da CONTRATADA, inclusive os relacionados a multas, danos e prejuízos contra terceiros; 

 

14.1.6. Nenhum pagamento será efetuado estando pendente de liquidação qualquer obrigação da 

CONTRATADA;  
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14.1.7. Somente será pago o objeto contratual efetivamente prestado e de acordo com as especificações 

que integram o Contrato;  

 

14.1.8. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota fiscal. 

 

 

15. VIGÊNCIA  

 

15.1. CONTRATO 

 

15.1.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua publicação resumida no 

Diário Oficial do Estado, não podendo ser prorrogado. 

 

15.1.1.1. O Manual Técnico Operacional SETADES/GSAN nº 001/2021 determina que a comercialização 

dos produtos seja de 12 (doze) meses consecutivos, sendo proibida a ampliação deste prazo. 

 

 

16. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

16.1. Fica a Prefeitura Municipal de Iúna/ES isento de qualquer ação civil, criminal, trabalhista, ou 

qualquer outra relativa ao Contrato, ficando o Contratado responsável por tudo o que vier a ocorrer 

durante o período do Contrato;  

 

16.2. O Contrato será publicado, em resumo, na Imprensa Oficial, dando-se cumprimento ao disposto 

no artigo 61, parágrafo único da Lei n.º 8.666/93, correndo a despesa por conta da Prefeitura Municipal 

de Iúna/ES; 

 

16.3. A contratada terá um prazo máximo de 07 (sete) dias para assinatura e devolução do Contrato, 

contados da data de recebimento deste por e-mail ou qualquer outro meio; 
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ANEXO 01 - B 

 

PLANILHA DE QUANTIDADES, PREÇOS E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 
(ORÇAMENTO ESTIMADO) 

 

 

 

* Vide arquivo apartado desse edital. 
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ANEXO 02  

 
PROJETO DE VENDA / PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O CDA 

I – IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR 

Nome do Proponente: 

Endereço: 
 

Nº da DAP: CPF: 
 

DDD/Fone: 

Banco indicado para deposito de 
pagamentos: 
 

Nº da Agência: Nº da Conta Corrente: 

II – RELAÇÃO DE PRODUTOS A SEREM ENTREGUES 

Nº Produto Quantidade 
Unidade de 

Medida 
Valor Unitário  Valor Total  

      

      

      

 
 

  
Iúna-ES, ____de _______ de______ 

 
 
 
 

_________________________________ 
Agricultor (a) 
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ANEXO 03  

 

 

 

TERMO DE ADESAO DO AGRICULTOR FAMILIAR 

 

 

 

 

Eu, __________________________________, nacionalidade, estado civil, agricultor familiar, inscrito 

no CPF sob o n.º_________________, CI sob o n.º_______________, residente e domiciliado 

_______________________________, comprometo-me a entregar os produtos, descritos na Tabela de 

Produtos, na quantidade e no período acordado com a Prefeitura Municipal de Iúna até o final do período 

de execução do Projeto Compra Direta de Alimentos.  

Declaro, ainda, estar ciente de que o descumprimento do acima exposto acarretará na minha exclusão 

sumária do referido projeto.  

 

 

 

_____________________________  

Local e data  

 

 

__________________________________  

Assinatura do (a) agricultor (a) 
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ANEXO 04 

 
 

 

FICHA DE CADASTRO SOCIOECONÔMICO 

Projeto: Compra Direta de Alimentos Município: 

Forma de coleta de dados: (  ) Sem visita domiciliar ( ) Com visita domiciliar 

 

Nome: Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino 

Data de Nascimento: _ / _ / Naturalidade: 

Escolaridade: CPF: 

 
Filiação: 

Pai: 

Mãe: 

Estado Civil: Nome do Cônjuge: CPF: 

Local onde a atividade é exercida: ( ) Rural  ( ) Urbana  ( ) Ambas 

Profissão/ocupação: Carteira assinada: ( ) SIM  ( ) NÃO 

Renda bruta mensal das atividades agropecuárias: 

Renda bruta mensal de atividades não agropecuárias: 

 

2 – DADOS DE CONTROLE 

Possui Cadastro Único?  ( ) NÃO ( ) SIM  (No caso de positivo, informe o número de NIS) 

Código de NIS: 

É beneficiário de algum programa social do Governo: ( ) NÃO ( ) SIM 

Qual: 

Pertence a que Organização Social: ( ) Sindicato ( ) Cooperativa ( ) Associação ( ) 

Nenhum 

Pertence a alguma Comunidade Tradicional: ( ) NÃO 
( ) SIM 

Qual: 

 
3 – COMPOSIÇÃO FAMILIAR 

 
Quantas pessoas residem na casa: 

Gestantes: ( ) NÃO  ( ) SIM Nome: 

 
NOME 

 
IDAD

E 

 

PARE
NTES

-CO 

 

GRAU DE 
INSTRU- 

ÇÃO 

 
PROFIS

-SÃO 

SITUA 

-ÇÃO 
ATUAL 

* 

RENDA 

MENSAL 
BRUTA*

* 

CONTRIBUI 

COM A 
RENDA 

FAMILIAR 

1         
2         
3         
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4         
5         
 TOTAL SALARIO MÊS        

* Código da situação atual: A Aposentado T Trabalha ~I Incapacitado (doença) E - Estudante  
P Pensionista DSR Desempregado sem renda - *No item Renda, se houver, declarar a renda 
individual de cada componente. 

 

 

Reside em: ( ) Estabelecimento Rural (  ) Aglomerado Rural ( ) Aglomerado Urbano 

Condição de posse e uso da terra: (  ) Proprietário (  ) Arrendatário (  ) Parceiro    (  ) Assentado       

(   ) Posseiro  (   ) Meeiro  (   ) Outro: 

Qual a distância (km) da propriedade rural até a sede municipal: 

 

Aluguel R$: Prestação Habitacional R$: 

Alimentação R$: Água R$: 

Energia R$: Transporte R$: 

Medicamentos R$: Gás R$: 

Outras despesas R$: 

 

Há deficiente Físico/Mental na família: ( ) SIM  ( ) NÃO 

Qual tipo de deficiência e quem possui: 

Doenças na família: ( ) SIM  ( ) NÃO 

Descreva quem possui a doença e diga que tipo de doença possui: 

Faz acompanhamento de saúde: ( ) SIM  ( ) NÃO 

Uso de medicamento: ( ) NÃO  ( ) 
SIM 

Quantos utilizam: 

Forma de Aquisição do medicamento: 

7 – ESTRUTURA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA 

 
Comercializa os produtos cultivados pela família: 

 (   ) SIM  (   ) NÃO         Tipo de comercialização? 

 Quais são os produtos cultivados pela família: Quantidade/mês  
Produto: 
Vegetal/Mineral/Animal 

Consumo Venda Total 
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Possui dificuldade em comercializar o produto: ( ) NÃO  ( ) SIM 

Por quê? 

Contrata empregado (as) eventual (is):  

(   ) NÃO (   ) SIM 

Número de empregados 
eventuais contratados: 

Teve perdas na produção agropecuária neste 
ano: ( ) NÃO ( ) SIM 

Quanto em %: 

Qual o motivo das perdas? 

Qual o meio de transporte utilizado pela família para transportar a produção? 

Administração do estabelecimento: 

Os filhos pretendem continuar com a agricultura familiar: ( ) NÃO ( ) SIM  (   ) NÃO SEI 

Por quê? 

8 – EM CASO DE FAMÍLIA BENEFICIADA PELO PROJETO CDA, RESPONDA: 

 
 

1 – Já participou do Projeto CDA/PAA: 

2 - Qual (is) produto(s) entregava para o CDA/PAA: 

3- Qual a quantidade de produto entregava por ano: 

(Caso o RF não saiba informar, fica sob a responsabilidade do município) 

4- Qual o valor que recebe por ano: 

5 - Qual era a periodicidade da entrega do produto: 

6 - Como utilizou a renda obtida do Projeto CDA/PAA: 

7 - O que mudou após participar do Projeto CDA/PAA: 

8- Qual era a renda familiar mensal antes de participar do Projeto CDA/PAA: 

9- Quanta(s) pessoa(s) da família trabalhava(m) na produção: 

10- A família pretende continuar com o modo de produção: ( ) SIM  ( ) NÃO 

 

 

Observações: As informações do formulário podem ser fornecidas pelo agricultor ou pelo Responsável  
pela Unidade Familiar (RF); O formulário deverá ser aplicado e assinado obrigatoriamente por  

Assistente Social. 
 

 

 
Declaro que as informações acima correspondem à verdade. 
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____________________, _____/____/_______. 

          Local/data 
 

 
 

 
 

________________________________ 

  Assinatura do Agricultor (a) 
 

 
 
 
 
 
______________________________ 
    Assinatura do Assistente Social 
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ANEXO 05 
 

ESTIMATIVA DE CONSUMO MENSAL 
 

 

 

* Vide arquivo apartado desse edital. 
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ANEXO 06 
 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROJETO “COMPRA 

DIRETA DE ALIMENTOS (CDA)” 
 

 
 

Contrato n.º 0XX/2021 

Processo Administrativo n.° 2013/2021 

Edital n.º 046/2021 - Chamada Pública 

 

 

   Por este instrumento particular de Contrato, de um lado o MUNICÍPIO 

DE IÚNA - ES, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrito no CGC/MF sob o n.º 

27.167.394/0001-23, com sede à Rua Desembargador Epaminondas Amaral, n.º 58, Centro, Iúna - ES, 

neste ato representado pelo Sr. Romário Batista Vieira, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, 

empresário, portador do CPF n.º 788.456.027-53 e RG n.º 599171 – SSP/ES, residente e domiciliado à 

Rua Deputado João Rios, nº 65, Bairro Centro, neste Município de Iúna, doravante denominado 

CONTRATANTE, e de outro lado __________(nome do fornecedor)_____, brasileiro(a), 

solteiro(a)/casado(a), _____(profissão)___, portador(a) do CPF n.º ___________ e RG n.º 

__________, residente e domiciliado(a) à _____________, doravante denominado(a) 

CONTRATADO(A),  resolvem assinar o presente Contrato que se regerá pelas cláusulas e condições 

seguintes: 

 

 

Os preços/produtos contratados segue em anexo (anexo 6 - B). 

 

 

01) CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS: 

1.1. É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios, da agricultura familiar, no âmbito 

do Projeto de Compra Direta de Alimentos (CDA), conforme disposto no manual técnico operacional 

SETADES/GSAN n° 001/2021 e Resolução CA/ES N° 50 de 08 de dezembro de 2020 e de acordo com o 

edital n.º 046/2021 - Chamada Pública, que passa a fazer parte integrante deste instrumento 

independentemente de anexação ou transcrição. 

1.2. Os quantitativos e especificações dos produtos constam no anexo 06 - B. 
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1.3. A Secretaria Municipal de Assistência Social se reserva no direito de não estar obrigada a adquirir 

todos os produtos listados e seus respectivos quantitativos. 

 

 

02) CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

2.1. Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda, o (a) 

CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ _____________ (_______________________). 

2.2. No valor acordado já 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. 

2.3.  Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

2.4. O pagamento será efetuado em parcelas mensais, por produtos efetivamente entregues e aceitos 

no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Iúna de documento 

(s) fiscal(is) hábil(eis), sem emendas ou rasuras e ter ocorrido o recebimento na forma prevista no art. 

73 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

2.4.1. O documento fiscal exigido para realização do pagamento ao agricultor é o Bloco de notas do 

produtor (talão do produtor) ou nota fiscal eletrônica. 

2.5. Ocorrendo erros na apresentação do (s) documento (s) fiscal (is), o (s) mesmo (s) será (ão) 

devolvido (s) à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será 

contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida. 

2.6. O Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos 

pelo (a) contratado (a), em decorrência de inadimplemento contratual. 

2.7. Os pagamentos serão efetuados através de depósito em conta corrente do fornecedor, no Banco 

por ele indicado e serão contados da data de certificação/aceitação do objeto licitado, constante no 

verso da Nota Fiscal/Fatura em 02 (duas) vias, com o visto do funcionário competente para o 

recebimento e conferência dos mesmos. 

2.8. Os pagamentos poderão ser sustados pela Contratante nos seguintes casos: 

2.8.1. não cumprimento das obrigações assumidas que possam, de alguma forma, prejudicar a 

Contratante; 

2.8.2. inadimplência de obrigações assumidas pela Contratada para com o Município de Iúna, por conta 

do estabelecido no Edital que procedeu ao contrato; 

2.8.3. erros ou vícios na(s) Nota(s) Fiscal(is) de Serviço/Fatura(s). 
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2.9. Em caso de atraso no pagamento, o Contratado fará jus à percepção dos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança desde o inadimplemento até o efetivo 

pagamento. 

2.10. Demais cláusulas de pagamento constante no termo de referência. 

 

03) CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

3.1. As despesas decorrentes da presente contratação são: Dotação orçamentária nº 

120001.0824400352.145.33903200000 – Ficha 446, Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social – Compra Direta de Alimentos (CDA), autorizado desde já pelo Ordenador de 

Despesas o empenho de recursos necessários à cobertura do contrato. 

 

04) CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO: 

4.1. Os gêneros alimentícios deverão ser entregues quinzenalmente no Auditório do Centro de 

Referência de Assistência Social – CRAS, situado à Rua Poeta Michel Antônio, s/n, Quilombo, Iúna/ES. 

4.2. As entregas serão parceladas, conforme a definição do cronograma de entrega elaborado pela 

equipe técnica responsável pela execução e gerencia do projeto, juntamente com os produtores. E o 

recebimento será atestado pelo profissional responsável pelo recebimento dos produtos. 

4.3. Em caso de não cumprimento na entrega dos produtos o agricultor ficará sujeito as penalidades. 

4.4. O Município, por intermédio do Departamento de Compras convocará o contratado (a) para retirar 

a Autorização de Fornecimento. 

4.5. O prazo para a retirada da Autorização de Fornecimento, após a convocação, é de 03 (três) dias 

úteis. 

4.6. O prazo de entrega dos alimentos deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias úteis após a emissão da 

Autorização de Fornecimento pelo setor  competente. 

4.7. Não serão aceitas quantidades diferentes das quantidades solicitadas nas Autorizações de 

Fornecimento, devendo o contratado (a) obedecer, inquestionavelmente, a entrega desses 

quantitativos, podendo incorrer nas cláusulas de punição deste Edital.  

4.8. Qualquer alteração na quantidade ou necessidade de substituições de produto, na programação de 

entregas acordada entre as partes, deverá ocorrer no máximo no dia anterior à entrega e deverá ser 

aprovada pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Não serão permitidas substituições ou entregas 

parciais sem essa autorização.  
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4.9. Ficará sob a responsabilidade do fornecedor a entrega e o descarregamento dos alimentos, devendo 

o mesmo providenciar, inclusive, mão-de-obra para a execução do serviço, e efetuar a pesagem, para 

a devida conferência, se for o caso, na presença do servidor responsável pelo recebimento.   

4.10. A Secretaria Municipal de Assistência Social se reserva no direito de não estar obrigada a adquirir 

todos os produtos listados e seus respectivos quantitativos. 

 

 

05) CLÁUSULA QUINTA - DA SUBSTITUIÇÃO DO AGRICULTOR PARTICIPANTE: 

5.1. Se ocorrer morte ou desistência de algum agricultor participante durante a execução do Projeto, a 

prefeitura deverá encaminhar à SETADES uma declaração de desistência, que deve ser assinada pelo 

agricultor (quando não for por falecimento), informando o motivo da desistência e a quantidade de 

produtos já comercializados, apresentando o montante geral já pago. Em caso de falecimento, um 

familiar do agricultor deve assinar o referido documento.  

5.2. O município encaminhará à SETADES o “Cadastro socioeconômico” e “Termo de Adesão” assinado 

pelo agricultor substituto, elencado do Cadastro de Reserva, constando relação de produtos que serão 

comercializados por ele, e Resolução do conselho aprovando tal substituição.  

5.3. Ressaltamos que, para não haver alterações do montante conveniado, é imprescindível que o 

agricultor substituto forneça produtos no mesmo valor total comprometido pelo agricultor desistente. E 

se o agricultor desistente já tiver recebido alguma importância o agricultor substituto só poderá receber 

a quantia faltante que estava previsto. 

 

 

06) CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES: 

6.1. Compete ao CONTRATANTE: 

6.1.1 Pagar à contratada o preço estabelecido nos termos do contrato. 

6.1.2. Designar servidor responsável para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado, sob 

os aspectos quantitativo, valorativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 

comunicando ao Prefeito, oficialmente, as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam 

medidas corretivas à contratada. 

6.2. Compete à CONTRATADA: 

6.2.1. Proceder à entrega dos alimentos, objeto da contratação. 

6.2.2. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução 

deste instrumento, como estabelece no artigo 71 da Lei 8.666/93. 

6.2.3. Responsabilizar-se pelo frete e demais despesas necessárias para o cumprimento do contrato. 
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6.2.4. Manter durante toda execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no certame. 

6.2.5. Entregar as quantidades solicitadas nas Autorizações de Fornecimento, devendo obedecer 

inquestionavelmente, a entrega desses quantitativos, podendo incorrer nas cláusulas de punição do 

contrato. 

6.3. Demais obrigações constante no termo de referência. 

 

 

07) CLÁUSULA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO: 

7. 1. A CONTRATADA não poderá subcontratar o fornecimento objeto do presente ajuste. 

 

 

08) CLÁUSULA OITAVA  – DO ACOMPANHAMENTO: 

8.1. A execução do fornecimento será acompanhada e fiscalizada por servidor especialmente designado 

pelas Secretarias Municipais de Assistência e Agricultura, podendo este ter livre acesso a todos os 

procedimentos. 

8.2. O agente fiscalizador do contratante será o Sr/Sra XXXX, matrícula nº XXXX, nomeado por Portaria 

subscrita pelo Gabinete do Prefeito. 

 

 

09) CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES: 

9.1. Pela inexecução total ou parcial da contratação ou qualquer inadimplência contratual, a 

Administração Municipal poderá, garantida prévia defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

9.1.1. Advertência; 

9.1.2. Multa:  

a) 0,33% por dia de atraso, na entrega do produto ou execução do serviço/fornecimento, calculado 

sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%; 

b) 10% em caso da não entrega do produto, não execução do serviço/fornecimento ou rescisão 

contratual, por culpa da contratada, calculado sobre a parte inadimplente; 

c) de até 20% calculado sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do 

contrato, exceto prazo de entrega; 

d) Multa 1% por dia sobre o valor total dos itens arrematado pelo participante, limitado a 15%, pelo 

não cumprimento do prazo de assinatura do contrato, calculada pela fórmula: 
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M = 0,01 x C x D 

Onde: 

M = Valor da Multa, 

C = Valor do contrato 

D = Número de dias de atraso 

9.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, quando o participante convocado: 

a) não celebrar o contrato no prazo de sete dias corridos, contados do recebimento da convocação; 

b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame; 

c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

d) não mantiver a proposta; 

e) falhar ou fraudar na execução do contrato; 

f) comportar-se de modo inidôneo; 

g) cometer fraude fiscal; 

h) por prazo indeterminado, quando o participante receber qualquer das multas previstas e não efetuar 

o pagamento. 

9.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em caso de 

faltas graves apuradas por intermédio de processo administrativo. 

9.2. Na aplicação das penalidades previstas neste edital, a administração considerará, motivadamente, 

a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da contratada, graduando-as e podendo 

deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, 

caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

 

10) CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO: 

10.1. A rescisão do contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da 

Lei Federal 8.666/93, no que couber, com aplicação do artigo 80 da mesma Lei, se for o caso. 

 

 

11) CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA: 

11.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua publicação resumida no 

Diário Oficial do Estado, não podendo ser prorrogado. 
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11.1.1. O Manual Técnico Operacional SETADES/GSAN nº 001/2021 determina que a comercialização 

dos produtos seja de 12 (doze) meses consecutivos, sendo proibida a ampliação deste prazo. 

 

 

12) CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: 

12.1. O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

12.1.1. Unilateralmente pelo Contratante: 

12.1.1.1. Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica dos seus 

objetivos; 

12.1.1.2. Quando necessária a modificação contratual em decorrência de acréscimos ou diminuição 

quantitativa do seu objeto. 

12.1.2. Por acordo entre as partes: 

12.1.2.1. Quando necessária a modificação do regime de entrega do objeto em face de verificação 

técnica da inaplicabilidade nos termos contratuais originários; 

12.1.2.2. Quando necessária à modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias 

supervenientes, mantidos o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, sem a 

correspondente entrega do produto; 

12.1.2.3. O Contratado se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem na contratação, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 

do Contrato. 

12.1.2.4. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 

superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a data de apresentação da proposta, de 

comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão à revisão destes para mais ou para menos 

conforme o caso; 

12.1.2.5. Em havendo alteração unilateral do Contrato que aumente os encargos do Contratado, o 

Contratante restabelecerá por aditamento o equilíbrio econômico financeiro inicial. 

 

 

13) CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO: 

13.1. Elegem o Foro da Comarca de Iúna - ES, para dirimirem quaisquer dúvidas ou contestações 

oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, renunciando-se 

expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 

que se produza seu efeito legal, após lido e achado conforme. 
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Iúna - ES, _____ de ___________ de 2021. 

 

 
 

Município de Iúna - ES                                                   

Sr. Romário Batista Vieira 

Prefeito Municipal                     

 

 

XXXXX (Firma) 

XXXXXX (Representante legal) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

2021-2024 SETOR DE LICITAÇÃO  

 Processo nº 2013/2021    Edital nº 046/2021  

   

 

 

   

 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
Rua Des. Epaminondas Amaral, nº 58, Centro, Iúna/ES, CEP 29 390-000 
CNPJ nº 27.167.394/0001-23 | (28) 3545 4754 | www.iuna.es.gov.br| licitacao@iuna.es.gov.br 

Página 38 de 46 

   

 

ANEXO 6 - A 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

 

1.1. Contratação de agricultores familiares para fornecimento de gêneros alimentícios para o Projeto 

CDA – Compra Direta de Alimentos. 

 

 

2. JUSTIFICATIVA   

 

2.1. A contratação se justifica diante da necessidade de atendimento ao Sistema Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional – SISAN, em que a Secretaria de Assistência Social busca, para o público alvo, 

uma alimentação adequada como sendo direito fundamental do ser humano. Juntamente com o 

fomento da agricultura familiar do município no tocante da inclusão social, produtiva e de geração de 

renda. 

 

2.1.1. O objetivo da pretensa aquisição é a doação às famílias carentes do município de Iúna 

acompanhadas pelo CRAS – Centro de Referência da Assistência Social, inscritas no CADÚNICO, bem 

como entidades com perfil, descritas no projeto técnico. 

 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

3.1. A fundamentação legal para reger o objeto deste termo de referência deve se pautar na Lei Federal 

nº 8.666/93, no manual técnico operacional SETADES/GSAN n° 001/2021 e Resolução CA/ES N° 50 de 

08 de dezembro de 2020, bem como demais normas de direito público aplicáveis e pelas regras previstas 

no edital e respectivos anexos que o integram. 
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4. MATERIAIS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

 

4.1. A especificação e quantitativo dos materiais encontram-se definidas no Anexo 01 - B. 

 

4.2. De acordo com o Manual Técnico Operacional SETADES/GSAN nº 001/2021 – Execução do Projeto 

Estadual Compra Direta de Alimentos e com o Projeto Técnico CDA 2021, elaborado pela Secretaria de 

Assistência e Desenvolvimento Social – SEMADS, serão contemplados no máximo 18 (dezoito) 

agricultores familiares podendo ofertar no máximo R$6.500,00 em produtos, cada família de agricultores 

com perfil, totalizando o valor máximo de R$117.000,00. 

 

 

5. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

5.1. As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta das Dotações Orçamentárias 

fornecidas previamente pelo Setor de Contabilidade. 

 

 

6. CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO (PRAZO DE ENTREGA, LOCAL, CONDIÇÕES E PRAZO DE 

ACEITE) 

 

6.1. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Prefeitura 

Municipal de Iúna/ES, em estrita observância das especificações propostas, acompanhado da respectiva 

nota fiscal constando detalhadamente as indicações do tipo e procedência. 

 

6.2. A contratada deverá transportar e descarregar todo produto, bem como recolher qualquer produto 

que possua algum defeito ou esteja estragado sem acarretar nenhum tipo de custo extra à Prefeitura 

Municipal de Iúna/ES, ficando o Município livre de quaisquer responsabilidades. 

 

6.3. Os produtos deverão estar acondicionados em embalagens em perfeito estado, seguindo 

rigorosamente informações presentes nas descrições, atender todas as exigências externadas neste 

termo de referência e no edital de licitação. 
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6.4. O recebimento imediato será provisório, tendo a administração prazo de 7 (sete) dias úteis para 

efetuar o recebimento definitivo dos produtos, no caso de observado algum tipo de vício no produto a 

empresa deverá efetuar o recolhimento dos mesmos sem ônus para a Prefeitura Municipal de Iúna/ES, 

vícios observados no ato da entrega poderão ser negados no mesmo momento, não será aceito em 

hipótese nenhuma a entrega de produto estragado ou com qualidade ruim;  

 

6.5. A entrega será realizada de forma parcelada, acompanhando o calendário de entrega confeccionado 

pela SEMADS em parceria com os agricultores. 

 

6.6. As entregas dos produtos serão acompanhadas por fiscais de contratos devidamente indicados pela 

secretaria solicitante e nomeados pelo Gabinete do Prefeito, através de portaria. 

 

6.7. Transportar todos os produtos adequadamente de forma a preservar as características do produto, 

sendo em carro limpo. 

 

6.8. A inspeção e fiscalização pela Prefeitura não isentam, tão pouco diminui a responsabilidade da 

contratada quanto a qualidade do produto. 

 

6.9. Locais para entrega dos produtos, bem como os horários de funcionamento do respectivo setor: 

 

6.9.1. CRAS – Centro de Referência da Assistência Social, localizado à Rua Poeta Michel Antônio, s/n, 

Bairro Quilombo, que procederá posteriormente a distribuição às famílias contempladas através da cesta 

verde de alimentos e às demais unidades receptoras previstas no projetos, sendo elas:  

a) Centro de Apoio Social Aliança (Casa de Apoio); 

b) Residência Inclusiva Santa Rita e Cássia, e 

c) Santa Casa de Iúna. 

 

 

7. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO 

 

7.1. Quando houver na entrega produtos danificados, defeituosos, inadequados ou em deterioração; 

 

7.2. Quando o produto não atender às especificações do Edital;  
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7.3. O prazo para reparo, correção, reconstrução, remoção e/ou substituição do objeto, no todo ou em 

parte, entregues fora das especificações serão de 7 (sete) dias;  

 

 

8. GESTÃO DO CONTRATO 

 

8.1. A Gestão do Contrato oriundo do presente processo será de responsabilidade da Srª. Lusmar Souza 

da Cunha Vieira, Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.  

 

 

9. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

9.1. A execução deste instrumento será acompanhada e fiscalizada por servidor previamente designado 

pela Administração, que anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução 

do presente, determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados, sem 

o que não será permitido qualquer pagamento;  

 

9.2. Os agentes fiscalizadores da Prefeitura Municipal de Iúna/ES, serão nomeados através de Portaria 

subscrita pelo Gabinete do Prefeito;  

 

9.3. Cabe ao fornecedor permitir e facilitar a fiscalização e a inspeção dos produtos, prestando todas as 

informações e esclarecimentos solicitados;  

 

9.4. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Município e não exclui nem reduz a 

responsabilidade do fornecedor por qualquer irregularidade; 

 

9.5. Receber e atestar as notas fiscais/faturas dos serviços prestados. 

 

9.6. Os Agentes públicos responsáveis pela Fiscalização do Contrato serão os servidores XXXX, matrícula 

nº XXXXX e XXXXX, matrícula nº XXXX, titular e suplente respectivamente, pertencentes a Secretaria 

Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SEMADS.   
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10. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E CONTRATANTE 

 

10.1. CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA/ES: 

 

10.1.1. Fornecer à CONTRATADA as informações e documentações indispensáveis à execução do objeto 

contratado; 

 

10.1.2. Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratual entregue em desacordo com o previsto no 

Contrato, justificando as razões da recusa; 

 

10.1.3. Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo, para corrigir defeitos ou irregularidades 

encontradas na execução do objeto; 

 

10.1.4. Efetuar os pagamentos nas condições pactuadas no Contrato; 

 

10.1.5. Permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, devidamente identificado, livre acesso aos locais 

destinados à execução do objeto contratual; 

 

10.1.6. Cumprir, de forma a não retardar os prazos da CONTRATADA, suas obrigações contratuais que 

constituam pré-requisitos para que a mesma cumpra suas próprias obrigações;   

 

10.1.7.  Designar servidor para acompanhar a execução do Contrato;  

 

10.1.8.  Gerenciar o Contrato até o seu vencimento, acompanhando o cumprimento de todas suas 

cláusulas na íntegra. 

 

 

10.2.  CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

 

10.2.1. Executar o objeto contratual, nos prazos estipulados e de acordo com as especificações e 

condições previstas no Contrato; 
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10.2.2. Refazer, às suas expensas, o objeto contratual executado em desacordo com estabelecido no 

Contrato; 

 

10.2.3. Realizar as atividades necessárias à execução do objeto do Contrato; 

 

10.2.4. Comunicar imediatamente a ocorrência de fato alheio à execução do objeto contratual que afete 

o cumprimento das obrigações; 

 

10.2.5. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Gestão/Fiscalização durante a vigência do 

Contrato e, no caso de reclamações, responder a elas no prazo determinado; 

 

10.2.6. Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes de taxas, impostos, frete, 

embalagens e outras obrigações que incidam ou venham a incidir sobre a execução do objeto ora 

contratado; 

 

10.2.7. Manter, durante a vigência do Contrato, de acordo com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no edital; 

 

10.2.8. Fornecer os produtos registrados na forma prevista no Contrato;  

 

10.2.9. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Setor responsável pelo 

recebimento e fiscalização;  

 

10.2.10. Comprometer-se a entregar os produtos na data acordada, constantes da Autorização de 

Fornecimento, emitida pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Iúna/ES. 

 

11.2.11. Comercializar os produtos produzidos em sua propriedade, sendo proibido adquirir mercadorias 

de terceiros para revender ao Projeto CDA. 

 

 

11. DO PAGAMENTO: 
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11.1.1. A CONTRATADA deverá apresentar à Prefeitura Municipal de Iúna, a nota fiscal, ou documento 

equivalente, contendo discriminação clara e precisa do objeto contratado e seus elementos 

característicos, como identificação do item, especificação, quantidade e preços unitário e total; 

 

11.1.2. O pagamento será depositado na conta bancária da CONTRATADA, após a emissão do Termo 

de Recebimento Definitivo ou o ateste dos fiscais de contratos da Prefeitura Municipal de Iúna/ES; 

 

11.1.3. A Prefeitura Municipal de Iúna/ES, identificando qualquer divergência na nota fiscal, esta será 

devolvida à CONTRATADA para a devida regularização; 

 

11.1.4. A devolução da Nota Fiscal não aprovada pela Prefeitura Municipal de Iúna/ES, em nenhuma 

hipótese servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a prestação dos serviços ou deixe de 

prestar o atendimento necessário;  

 

11.1.5. A prefeitura Municipal de Iúna/ES se reserva o direito de descontar do pagamento os eventuais 

débitos da CONTRATADA, inclusive os relacionados a multas, danos e prejuízos contra terceiros; 

 

11.1.6. Nenhum pagamento será efetuado estando pendente de liquidação qualquer obrigação da 

CONTRATADA;  

 

11.1.7. Somente será pago o objeto contratual efetivamente prestado e de acordo com as especificações 

que integram o Contrato;  

 

11.1.8. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota fiscal. 

 

 

12. VIGÊNCIA  

 

12.1. CONTRATO 

 

12.1.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua publicação resumida no 

Diário Oficial do Estado, não podendo ser prorrogado. 
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12.1.1.1. O Manual Técnico Operacional SETADES/GSAN nº 001/2021 determina que a comercialização 

dos produtos seja de 12 (doze) meses consecutivos, sendo proibida a ampliação deste prazo. 

 

 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

13.1. Fica a Prefeitura Municipal de Iúna/ES isento de qualquer ação civil, criminal, trabalhista, ou 

qualquer outra relativa ao Contrato, ficando o Contratado responsável por tudo o que vier a ocorrer 

durante o período do Contrato;  

 

13.2. O Contrato será publicado, em resumo, na Imprensa Oficial, dando-se cumprimento ao disposto 

no artigo 61, parágrafo único da Lei n.º 8.666/93, correndo a despesa por conta da Prefeitura Municipal 

de Iúna/ES; 

 

13.3. A contratada terá um prazo máximo de 07 (sete) dias para assinatura e devolução do Contrato, 

contados da data de recebimento deste por e-mail ou qualquer outro meio; 
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ANEXO 6 - B 

PREÇOS/PRODUTOS CONTRATADOS 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT UNT TOTAL 
      

      

      

      

      

      

      

 

 
 
 

 


