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1.        PREÂMBULO1.        PREÂMBULO

O Instituto Federal da Paraíba – Campus Monteiro, torna público para conhecimento dos interessados que

fará realizar Chamada Pública para formalização de dispensa de licitação, conforme condições estabelecidas neste edital

e em seus anexos. O procedimento observará as disposições da Lei nº 11.947/2009, da Resolução FNDE/CD nº 06/2020, da

Resolução n° 02/2020 e demais normas aplicáveis, e será subsidiado pela Lei nº 8.666/1993.

DAS DATAS, HORÁRIOS E LOCAL DOS EVENTOS:

Período de divulgação da ChamadaPeríodo de divulgação da Chamada

Públ ica:Públ ica:

De 18/08/2021 a 08/09/2021

Entrega dos Envelopes:Entrega dos Envelopes: Até dia 08/09/2021(horário de Brasília)  Documentos

da habilitação e Proposta de Venda via digital,

encaminhados exclusivamente para o email:

licitacao.monteiro@ifpb.edu.br. Na impossibilidade,o

proponente deverá apresentar a documentação física

no setor de protocolo do IFPB Campus Monteiro. 

Abertura dos Envelopes:Abertura dos Envelopes: Dia 09/09/2021, às 09:00 horas (horário de Brasília)

Endereço da Sessão Públ ica:Endereço da Sessão Públ ica: Sala de Reuniões da Diretoria de Administração,

Planejamento e Finanças - DAPF, IFPB-Campus

Monteiro, localizada no Acesso Rodovia PB 264 - Vila

Santa Maria - Monteiro -PB - CEP 58500-000. Devido à

pandemia da COVID-19, a abertura dos envelopes

também será transmi da por meio do link:

https://meet.google.com/att-jyij-rhz

2.        DO OBJETO2.        DO OBJETO



2 . 1 .    2 . 1 .    O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimen cios para composição de kits de

alimentos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de

Alimentação Escolar – PNAE, conforme especificações e quantidades no Projeto Básico - Anexo I.

3.        DOS ANEXOS3.        DOS ANEXOS

3.1.    3.1.    Integram este edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

3.1.1.    3.1.1.    Anexo I – Projeto Básico;

3.1.2.    3.1.2.    Anexo II – Modelo de Projeto de Venda;

3.1.3.    3.1.3.    Anexo III – Modelo de Declaração de Produção Própria do Agricultor para Organizações Fornecedoras.

3 . 1 . 4 .    3 . 1 . 4 .    Anexo IV – Modelo de Declaração de Produção Própria do Agricultor para Beneficiários Fornecedores

(Fornecedor Individual e Grupos Informais)

3 . 1 . 5 .    3 . 1 . 5 .    Anexo V – Modelo de Declaração de Responsabilidade pelo Controle do Atendimento do Limite

Individual de Venda dos Cooperados/Associados(Grupos Formais)

3.1.6.  3.1.6.  Anexo VI – Orientações para os fornecedores dos produtos alimentícios: Entrega de alimentos no campus.

3.1.7.  3.1.7.  Anexo VII – Modelo de Contrato

4.        DA FONTE DE RECURSOS4.        DA FONTE DE RECURSOS

4.1 As despesas decorrentes da presente contratação estão estimadas em R$ 22.226,40 (vinte e dois mil, duzentos e vinte

e seis reais e quarenta centavos) e correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 

PTRES: 169949

FONTE:  0113150072

ND: 339032

PI: CFF53M9601N

5.       HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR5.       HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR

5.1. 5.1.  Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua produção agrícola na forma de Fornecedores

Individuais, Grupos Informais e Grupos Formais, de acordo com o Capítulo V da Resolução FNDE que dispõe sobre o

PNAE.

5.2 ENVELOPE Nº 001 – HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL (detentores de DAP sica, não5.2 ENVELOPE Nº 001 – HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL (detentores de DAP sica, não

organizado em grupo).organizado em grupo).

5.2.15.2.1 O Fornecedor Individual deverá apresentar no envelope nº 01, caso não seja possível o envio de forma

eletrônica, os documentos abaixo relacionados,sob pena de inabilitação:

5.2.1.1.  A prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;

5.2.1.2. O extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;

5.2.1.3. O Projeto de Venda de Gêneros Alimen cios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para

Alimentação Escolar com assinatura do agricultor participante (Anexo II);

5.2.1.4 . A prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em norma vas específicas (alvarás, selos,

certificações, etc.), quando for o caso;

5.2.1.5.  A declaração de que os gêneros alimen cios a serem entregues são oriundos de produção própria, relacionada

no projeto de venda. (Anexo IV);

5.3.  5.3.   ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMALENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL

5.3.15.3.1 O Grupo Informal deverá apresentar no Envelope nº 01,caso não seja possível o envio de forma eletrônica, os



documentos abaixo relacionados,sob pena de inabilitação:

5.3.1.1.  A prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;

5.3.1.2. O extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;

5.3.1.3. O Projeto de Venda de Gêneros Alimen cios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para

Alimentação Escolar com assinatura de todos os agricultores participantes; (Anexo II)

5.3.1.4 . A prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em norma vas específicas (alvarás, selos,

certificações, etc), quando for o caso; e

5.3.1.5.  A declaração de que os gêneros alimen cios a serem entregues são produzidos pelos agricultores familiares

relacionados no projeto de venda. (Anexo IV);

5.4.   ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL5.4.   ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL

5.4.1 O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 01, caso não seja possível o envio da forma eletrônica, os

documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação:

5.4.1.1.  A prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

5.4.1.2. O extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias;

5.4.1.3. A prova de regularidade com a Fazenda Federal,rela va à Seguridade Social e ao Fundo de Garan a por Tempo

de Serviço - FGTS;

5.4.1.4 . As cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão competente;

5.4.1.5.  O Projeto de Venda de Gêneros Alimen cios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, assinado pelo seu

representante legal. (Anexo II)

5.4.1.6 A declaração de que os gêneros alimen cios a serem entregues são produzidos pelos associados/cooperados

(Anexo III)

5.4.1.7 A declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento do limite individual

de venda de seus cooperados/associados; (Anexo V).

5.4.1.8 A prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em norma vas específicas. (alvarás, selos,

certificações, etc)

5.4.1.9 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de cerdão

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida A va da União (DAU) por elas

administrados,inclusive aqueles relavos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014,

do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; Na análise será levada

em consideração a Emenda Constitucional nº 106 e Portaria Conjunta nº 555, de 23 de março de 2020.

5.4.1.105.4.1.10 A prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus ça do Trabalho, mediante a apresentação

de cerdão nega va ou posi va com efeito de nega va, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

5.4.25.4.2 Ainda, todos os interessados deverão incluir também na habilitação quando se propuserem a fornecer:

5.4.2.15.4.2.1 produto de origem animal, a documentação comprobatória de Serviço de Inspeção Sanitária, podendo

ser municipal, estadual ou federal;

5.4.2.25.4.2.2 produto de origem vegetal processado (massas, pães, bolachas, doces de fruta, extrato de tomate,

farinhas, mandioca descascada, etc.), o Alvará Sanitário;

5.4.2.35.4.2.3 produto qualificado como Sustentável ou Orgânico,a documentação comprobatória da respec va cer ficação

de produção orgânica ou selo de sustentabilidade.

5.4.35.4.3 Na ausência ou desconformidade de quaisquer dos documentos de habilitação, o IFPB Campus Monteiro poderá

abrir o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a regularização da documentação, conforme redação dada ao §4° do art. 36

da Resolução nº 6, de 8 de maio de 2020, observado o tratamento isonômico a todos os proponentes, com base na Lei



8.666/93.

5.4.3.15.4.3.1 Não será considerado inabilitado o grupo formal que deixar de apresentar a prova de regularidade com a

Fazenda Federal, rela va à Seguridade Social e ao Fundo de Garan a por Tempo de Serviço – FGTS, desde que a

Comissão logre êxito em comprovar tais regularidades por meio de consulta on line na Internet, procedimento a ser

realizado, se necessário, logo após o início da sessão.

5.4.45.4.4 Cada documento deverá ser encaminhado, preferencialmente digitalizado, através do endereço

eletrônico: licitacao.monteiro@ifpb.edu.br ou de maneira sica, no protocolo do campus, aos cuidados da CL-MT. Toda

a documentação deverá estar vigente, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

5. 4. 4. 1 5. 4. 4. 1 Se necessário sanar dúvidas, a Comissão responsável pela chamada pública solicitará posterior envio

de documento(s) original ou cópia autenticada, para avaliação.

6.        6.         ENVELOPE Nº 02 – PROJETO DE VENDAENVELOPE Nº 02 – PROJETO DE VENDA

6 . 1 .    6 . 1 .    Os Fornecedores Individuais, Grupos Informais ou Grupos Formais deverão apresentar no envelope nº 02, caso

não seja possível o envio de forma eletrônica, o Projeto de Venda de Gêneros Alimen cios da Agricultura Familiar

conforme modelos em anexo.

6.2.    6.2.    A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão pública e registrada em ata após o

término do prazo de apresentação dos projetos. O resultado da seleção será publicado no site da Ins tuição e no DOU

(Diário Oficial da União). O(s) projeto(s) de venda a ser(em) contratado(s) será(ão) selecionado(s) conforme critérios

estabelecidos pelo art. 30 da Resolução do FNDE que dispõe sobre o PNAE.

6.3.    6.3.    Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimen cios da Agricultura Familiar o nome, o CPF e nº da DAP

Física de cada agricultor familiar fornecedor quando se tratar de Fornecedor Individual ou Grupo Informal, e o CNPJ E

DAP jurídica da organização produtiva quando se tratar de Grupo Formal.

6.4.   6.4.    Os projetos de compra e venda recebidos pela Entidade Executora serão analisados por uma comissão de chamada

pública, independentemente da presença dos interessados ficando a comissão responsável por fornecer a todos os

participantes a ata de análise e resultados das propostas vencedoras.

6.56.5 Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos constatada na abertura dos envelopes poderá ser

concedido abertura de prazo para sua regularização de até 05 dias, conforme análise da Comissão Julgadora

7.       7.        CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOSCRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS

7 . 1 .   7 . 1 .   Para seleção, os projetos de venda (modelos no Anexo II) habilitados devem ser divididos em: grupo de

projetos de fornecedores locais, grupo de projetos das Regiões Geográficas Imediatas, grupo de projetos das Regiões

Geográficas Intermediárias, grupo de projetos do Estado, e grupo de projetos do País.

7.1.17.1.1  Entende-se por local, no caso de DAP Física, o município indicado na DAP.

           7.1.27.1.2  Entende-se por local, no caso de DAP Jurídica, o município onde houver a maior quan dade, em números

absolutos, de DAPs Físicas registradas no extrato da DAP Jurídica.

7.2 .7 .2 .   Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:

7.2.1.  7.2.1.  O grupo de projetos de fornecedores locais tem prioridade sobre os demais grupos;

7 .2 .2 . 7 .2 .2 .  O grupo de projetos de fornecedores de Região Geográfica Imediata tem prioridade sobre o de

Região Geográfica Intermediária, o do estado e o do País;

7.2 .37 .2 .3 .  O grupo de projetos de fornecedores da Região Geográfica Intermediária tem prioridade sobre o do

estado e do país;

7.2 .47 .2 .4 . – O grupo de projetos do estado tem prioridade sobre o do País;

7.3.    7.3.    Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:

7.3.1.7.3.1.  Os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas, não

havendo prioridade entre estes;



7.3.1.17.3.1.1 Para efeitos do disposto neste inciso, devem ser considerados Grupos Formais e Grupos Informais de

assentamentos da reforma agrária, comunidades quilombolas e/ou indígenas aqueles em que a composição seja de, no

mínimo, 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos cooperados/associados das organizações produtivas

respectivamente, conforme identificação na(s) DAP(s);

7.3.1.2.7.3.1.2.  No caso de empate entre Grupos Formais de assentamentos da reforma agrária, comunidades quilombolas e/ou

indígenas, em referência ao disposto no § 4º inciso I deste artigo, têm prioridade organizações produtivas com maior

porcentagem de assentados da reforma agrária, quilombolas ou indígenas no seu quadro de associados/cooperados.

Para empate entre Grupos Informais, terão prioridade os grupos com maior porcentagem de fornecedores assentados da

reforma agrária, quilombolas ou indígenas, conforme identificação na(s) DAP(s).

7.3.2.7.3.2.  Os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, segundo a Lei nº

10.831/2003, o Decreto nº 6.323/2007 e devido cadastro no MAPA;

7.3.3.7.3.3.  Os Grupos Formais sobre os Grupos Informais, estes sobre os Fornecedores Individuais, e estes, sobre Centrais de

Cooperativas (detentoras de DAP Jurídica conforme Portarias do MAPA que regulamentam a DAP);

7.3.3.17.3.3.1 No caso de empate entre Grupos Formais, em referência ao disposto no § 2º inciso III deste ar go, têm

prioridade organizações produ vas com maior porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares

rurais no seu quadro de associados/ cooperados, conforme DAP Jurídica;

7.3 .3 .27 .3 .3 .2 . Em caso de persistência de empate, deve ser realizado sorteio ou, em havendo consenso entre as partes, pode-

se optar pela divisão no fornecimento dos produtos a serem adquiridos entre as organizações finalistas.

7.4. 7.4.    Caso a EEx. não obtenha as quan dades necessárias de produtos oriundos do grupo de projetos de fornecedores

locais, estas deverão ser complementadas com os projetos dos demais grupos, em acordo com os critérios de seleção e

priorização citados nos itens 7.1 e 7.2.

8.       DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS8.       DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS

8.18.1 O fornecedor classificado em primeiro lugar, se solicitados, dos deverão entregar as amostras para avaliação

e seleção dos produtos a serem adquiridos, as quais deverão ser subme das a testes necessários, imediatamente após

a fase de habilitação no prazo de até 04 (quatro) dias úteis a contar da ciência de Convocação pela En dade Executora

que indicará em sua solicitação o endereço para envio das amostras. O resultado da análise será publicado em até 05

dias após o prazo da apresentação das amostras.

8.28.2 As amostras deverão ser identificadas com o número do edital, o nome do fornecedor e/ou grupo formal, e

a especificação do produto.

8.38.3 A não apresentação da amostra ou a apresentação de amostra em desacordo com as exigências deste edital implicará

na automática desclassificação do item e/ou da proposta.

8.48.4 As amostras serão analisadas observando-se, além das especificações descritas para cada gênero alimentício,

conforme tabela constante no subitem 1.1. deste edital, os seguintes critérios de avaliação: validade, peso, embalagem,

composição (ingredientes), características organolépticas (cor, odor, sabor, textura, aspecto) e informação nutricional.

8.58.5. A análise ficará a cargo de uma das seguintes profissionais: Nutricionista do IFPB, a qual emi rá seu parecer

em laudo devidamente assinado e identificado, aprovando ou desaprovando o produto.

8.68.6. As amostras poderão ser dispensadas, à critério da Comissão responsável pela chamada pública, quando não houver

divergências entre a descrição dos itens deste edital e a descrição nas propostas.

9.        9.         LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOSLOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS

9. 1. 9. 1. A entrega dos gêneros alimen cios deverá ocorrer de duas a quatro parcelas conforme especificado no Projeto

Básico - Anexo I, no seguinte endereço: IFPB Campus Monteiro - Ac Rodovia PB 264, s/n - Vila Santa Maria - CEP 58500-000

- Monteiro - PB

9.29.2  Durante a entrega o fornecedor necessita estar equipado com touca e máscara e realizar todos os procedimentos

recomendados para prevenção da disseminação do novo coronavírus e ainda seguir as orientações descritas na



“Orientação para os fornecedores dos produtos alimentícios: Entrega de alimentos nos campus” (Anexo VI).

10.   DA CONTRATAÇÃO10.   DA CONTRATAÇÃO

10.1.  10.1.  A contratação se dará mediante a celebração de instrumento específico de contrato, conforme minuta do Anexo

VII.

11.   DO PAGAMENTO11.   DO PAGAMENTO

11.1   11 .1    O preço contratado é fixo e irreajustável.

11.211.2 . O pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias da entrega dos gêneros alimen cios e será creditado

em nome do fornecedor contratado, mediante ordem bancária em conta corrente indicada por esse ou por meio de

ordem bancária para pagamento de faturas, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste edital.

11.3 . 11 .3 .  Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24

da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da

Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4 . 11 .4 .  Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação

financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA

são aquelas previstas neste edital.

1 1 . 5 . 1 1 . 5 .  A cada pagamento a Administração realizará consulta on line para verificar a manutenção das condições

de habilitação do fornecedor e, se constatada situação de irregularidade do fornecedor contratado, será providenciada a

sua advertência, por escrito, no sen do de que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, o fornecedor regularize sua situação

ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

11.5 .1 .11 .5 .1 .  O prazo concedido poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração.

11.5 .2 . 11 .5 .2 . Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração deverá

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do fornecedor, bem

como quanto à existência de pagamento a ser efetuado pela Administração, para que sejam acionados os meios

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos;

11.5 .3 .11 .5 .3 .  Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pernentes à contratação, ou,

ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa como, por exemplo, obrigação financeira pendente,

decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie

as medidas saneadoras.

1 1 . 6 . 1 1 . 6 .  Nesta hipótese, o prazo para pagamento se iniciará após a comprovação da regularização da situação,

não acarretando qualquer ônus para o contratante.

11.7 .11 .7 .  O contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pelo contratado,

que porventura não tenha sido acordada neste Edital.

11.8 .11 .8 .  A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou indenizações devidas

pelo contratado.

11.9 .11 .9 .  O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado, por mo vo de descumprimento de obrigações,

será precedido de processo administra vo em que será garan do ao contratado o contraditório e a ampla defesa, com os

recursos e meios que lhes são inerentes.

12.   DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES12.   DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

12.1 . 12 .1 . As obrigações da contratante e da contratada são as estabelecidas no Projeto Básico (ANEXO I) deste edital.

13.   DISPOSIÇÕES GERAIS13.   DISPOSIÇÕES GERAIS

1 3 . 1   1 3 . 1   A presente Chamada Pública será divulgada no site do IFPB Campus

Monteiro  (h ps://www.ifpb.edu.br/monteiro) e na forma de mural em local público de ampla circulação, bem

como  será divulgado nas organizações locais da agricultura familiar e para en dades de assistência técnica e extensão

rural do município ou do estado, com antecedência de 20 (vinte) dias da data da Sessão Pública, permanecendo neste

período aberta ao recebimento dos projetos de venda, conforme Resolução Resolução nº 6, de 8 de maio de 2020.

13.2 . 13 .2 . Este edital também poderá ser requerido via e-mail, pelo endereço eletrônico: licitacao.monteiro@ifpb.edu.br.

13.3 .13 .3 .  Os produtos alimen cios deverão atender ao disposto na legislação sanitária (federal, estadual ou

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



1 3 . 4 . 1 3 . 4 .  Os alimentos adquiridos devem ser de produção própria dos beneficiários e organizações

fornecedores, observando que os produtos in natura, processados, beneficiados ou industrializados, resultantes das

a vidades dos agricultores familiares, das suas organizações e dos demais beneficiários Lei n° 11.947/2009, são

considerados produção própria destes fornecedores.

13.5 . .13 .5 . .Os beneficiários e organizações fornecedoras podem contratar serviços de terceiros, em uma ou diversas etapas

d o processo produ vo, para o fornecimento de produtos beneficiados, processados ou industrializados, sendo

necessária a apresentação do contrato ou instrumento congênere.

13.6 .13 .6 .  Os valores a serem pagos aos beneficiários e organizações fornecedores correspondem aos preços de aquisição de

cada produto, compatíveis com os vigentes no mercado e discriminados nesta Chamada Pública.

13.7 .13 .7 .  O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para a alimentação escolar

deverá respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por DAP/Ano/En dade Executora, e obedecerá às

seguintes regras:

I - Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos individuais firmados deverão

respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por DAP/Ano/EEx.

II - Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será o resultado do número

de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica mul plicado pelo limite individual de comercialização, u lizando

a seguinte fórmula:

Valor máximo a ser contratado = nº de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica x R$ 20.000,00.

13.8 .13 .8 .  Cabe às coopera vas e/ou associações a responsabilidade pelo controle do atendimento do limite individual

de venda nos casos de comercialização com os grupos formais.

1 3 . 9  1 3 . 9  . Cabe às EEx. a responsabilidade pelo controle do atendimento do limite individual de venda nos casos

de comercialização com os grupos informais e agricultores individuais. A estas também compete o controle do

limite total de venda das cooperativas e associações nos casos de comercialização com grupos formais.

13.1013.10 . Na hipótese de procedimento judicial decorrente desta Chamada Pública, fica eleito o Foro da Jus ça Federal de

Monteiro/PB como competente para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste edital.

Monteiro/PB, 17 de agosto de 2021.

Maria Gabrie l la Bri to Monteiro SousaMaria Gabrie l la Bri to Monteiro Sousa

Presidente da Comissão - Portaria n° 30/2021- DG/MT

Saf i ra Mabel  Bezerra FariasSaf i ra Mabel  Bezerra Farias

Membro da Comissão - Portaria n° 30/2021- DG/MT

Aldinete  Antônio de FrançaAldinete  Antônio de França

Membro da Comissão - Portaria n° 30/2021 - DG/MT

Cristian Fabrício dos Santos Si lvaCristian Fabrício dos Santos Si lva

Membro da Comissão - Portaria n° 30/2021 - DG/MT

De acordo:



Glaucydete Coutinho Neves RafaelGlaucydete Coutinho Neves Rafael

Diretora de Administração Planejamento e Finanças 

Aprovo:

Abraão Romão BatistaAbraão Romão Batista

Diretor-Geral



ANEXO I  - ANEXO I  - PROJETO BÁSI COPROJETO BÁSI CO

PROJETO BÁSI COPROJETO BÁSI CO

1.DO OBJETO1.DO OBJETO

Aquisição de gêneros alimen cios para composição de kits de alimentos da Agricultura Familiar e do

Empreendedor Familiar Rural, para atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para fins de

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, causador

da COVID-19, no âmbito do Ins tuto Federal da Paraíba – Campus Monteiro, conforme condições, quan dades e

exigências estabelecidas neste instrumento:

1.1. Das Quantidades, Lote  Mínimo e  Valores1.1. Das Quantidades, Lote  Mínimo e  Valores

Item Especificação
Unid.

Forn.
Quant.

Fração de

Entrega

PreçoPreço

Unit.Unit.

Preço TotalPreço Total

1
AbobrinhaAbobrinha - Legume in

natura,  espécie comum,

aplicação

alimen cia, primeira

qualidade, tamanho

médio, fresca, íntegra,

sem ruptura, com casca

sã, com grau de

maturação inicial, livres

de materiais terrosos

na super cie externa,

isenta de umidade e

super cies pegajosas,

com aspecto, cor e odor

caracterís cos, livre de

danos mecânicos,

fisiológicos, pragas e

doenças e estar em

perfeitas condições de

conservação.

Kg 420 Em  02 a 04

vezes

R$ 2,54 R$ 1.066,80

2
Banana -  Banana -  fruta in

n atu ra, e s p é ci e prataprata,

primeira

qualidade, semimadura,

tamanho médio, fresca,

deve apresentar as

caracterís cas do cul var

bem definidas, estar

fisiologicamente

desenvolvida,

bem formada, limpa,

com coloração própria,

livre de danos

mecânicos, fisiológicos,

pragas e doenças e

Kg
420 Em  02 a 04

vezes
R$ 4,23 R$ 1.776,60



estarem em perfeitas

condições

de conservação e

maturação.

3
Batata doce -  Batata doce -   in

natura,  espécie comum,

aplicação alimen cia,

primeira qualidade,

tamanho médio a

grande, fresca, íntegra,

sem ruptura, com casca

sã, com grau de

maturação completo,

livres de materiais

terrosos na supercie

externa, isenta de

umidade e superfícies

pegajosas, com aspecto,

cor e odor caracterís cos,

livre de

danos mecânicos,

fisiológicos, pragas e

doenças e estar em

perfeitas condições

de conservação.

Kg
420 Em  02 a 04

vezes
R$ 3,16 R$ 1.327,20

4
CenouraCenoura -  in natura,

po Legume, espécie

cenoura, aplicação

alimen cia, primeira

qualidade, tamanho

médio, fresca, íntegra,

sem ruptura, com casca

sã, com grau de

maturação completo,

livres de materiais

terrosos na super cie

externa, isenta de

umidade e super cies

pegajosas, com aspecto,

cor e odor caracterís cos,

livre de danos

mecânicos, fisiológicos,

pragas e doenças e estar

em perfeitas condições

de conservação.

Kg
420 Em  02 a 04

vezes
R$ 3,50 R$ 1.470,00

5
Goiaba -  Goiaba -   fruta in

natura,  espécie

vermelhavermelha, primeira

qualidade, semimadura,

tamanho médio, fresca,

deve apresentar as

características do

cul var bem definidas,

Kg 420
Em  02 a 04

vezes
R$ 3,83 R$ 1.608,60



estar fisiologicamente

desenvolvida, bem

formada, limpa, com

coloração própria, livre

de danos

mecânicos, fisiológicos,

pragas e doenças e

estarem em perfeitas

condições de

conservação e

maturação.

6 JerimumJerimum, in natura,

espécie le i tele i te , primeira

qualidade, tamanho

médio a

grande, sem fungos, sem

rachaduras, sem

sujidades, e com

aspecto, cor e

odor caracterís cos, livre

de danos mecânicos,

fisiológicos, pragas e

doenças e estar em

perfeitas condições de

conservação e maturação

completa

Kg 420
Em  02 a 04

vezes
R$ 3,33 R$ 1.398,60

7
LaranjaLaranja -  fruta in natura,

, espécie Bahia, primeira

qualidade,

madura, tamanho médio,

fresca, deve apresentar

as caracterís cas do

cultivar bem

definidas, estar

fisiologicamente

desenvolvida, bem

formada, limpa, com

coloração própria, livre

de danos mecânicos,

fisiológicos, pragas e

doenças

e estarem em perfeitas

condições de

conservação e

maturação.

Kg 420
Em  02 a 04

vezes
R$ 3,45 R$ 1.449 ,00    

8
MacaxeiraMacaxeira - tubérculo

in natura,  espécie

comum, aplicação

alimentícia,

primeira qualidade,

tamanho médio a

grande, fresca, íntegra,

sem ruptura,

Kg 420
Em  02 a 04

vezes
R$ 2,93 R$ 1.230,60   



com casca sã, com grau

de maturação completo,

livres de materiais

terrosos na supercie

externa, isenta de

umidade e supercies

pegajosas,

com aspecto, cor e odor

caracterís cos, livre de

danos mecânicos,

fisiológicos, pragas e

doenças e estar em

perfeitas condições de

conservação.

9
MangaManga - ruta in natura, ,

espécie espada, primeira

qualidade, semimadura,

tamanho médio, fresca,

deve apresentar as

caracterís cas do cul var

bem definidas, estar

fisiologicamente

desenvolvida, bem

formada, limpa, com

coloração própria, livre

de danos mecânicos,

fisiológicos, pragas e

doenças e estarem em

perfeitas condições de

conservação e

maturação.

Kg 420
Em  02 a 04

vezes
R$ 4,46 R$ 1.873,20     

10
Iogurte  de frutas,Iogurte  de frutas,

sabor morangosabor morango

- -  isento de sujidades e

mofos.

Embalagem plás ca,

atóxica, selada com

tampa de alumínio, não

violada,

conter dados do produto:

identificação,

procedência,

ingredientes,

informações nutricionais,

lote, cer ficação SIF/SIM

ou SIE. Datas de

fabricação e vencimento.

Validade mínima de 30

(trinta) dias a contar da

data de entrega do

produto.

Kg 420
Em  02 a 04

vezes
R$ 4,08 R$ 1.713,60        

11 Quei jo coalhoQuei jo coalho, 1ª

qualidade, embalagem

½ Kg 420
Em  02 a 04

vezes
R$ 14,48 R$6.081,60          



original a vácuo, saco

plás co transparente,

atóxico, limpo, não

violado, resistente,

dados de iden ficação,

informações nutricionais,

nº de lote, cer ficação

SIF/SIM ou SIE. Datas de

fabricação e

vencimento. Prazo de

validade mínimo 30

(trinta) dias a contar da

data de entrega do

produto. 

Obs. : Obs . : As quan dades solicitadas referem-se à previsão de consumo do ano le vo de 2021, no entanto, as entregas

deverão ser fracionadas conforme a descrição da coluna “Fracionamento da Entrega” e quan dades específicas para cada

produto, de acordo com a necessidade do Campus Monteiro.

          

2.  JUSTIFICATIVA DA REQUISIÇÃO2. JUSTIFICATIVA DA REQUISIÇÃO

2 . 1 . 2 . 1 . A presente contratação tem por escopo a aquisição de gêneros alimen cios para a composição de kits de

alimentos provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, a fim de assegurar o direito à

alimentação e à segurança alimentar e nutricional aos estudantes da educação básica, contemplados pelo Programa

Nacional de Alimentação Escolar, impossibilitados de frequentar, regularmente, aulas presenciais, em razão da situação

de emergência ou calamidade pública decorrente do novo coronavírus, causador da COVID-19. A aquisição será

eventual devido a não confirmação de um retorno das atividades ao longo do primeiro semestre letivo do ano 2021.

2. 2. 2. 2. A aquisição baseia-se na Lei n° 13.987, de 07 de abril de 2020, que autoriza em caráter excepcional, durante o

período de suspensão das aulas presenciais decorrente da COVID-19, a distribuição de gêneros alimen cios adquiridos

com

recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) aos pais ou responsáveis dos estudantes, bem como

na necessidade de garan a da alimentação aos alunos assis dos nos programas da assistência estudan l do IFPB, devido

ao não fornecimento regular da alimentação aos estudantes no período de suspensão das a vidades

acadêmicas presenciais e da adoção do ensino remoto emergencial, também em decorrência da disseminação do novo

coronavírus.

2. 3. 2. 3. Nesse sen do, considerando a Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) reconhecida

pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, juntamente com a declaração de Emergência de

Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) pelo Ministério de Saúde do Brasil, através da Portaria MS n° 188, de 03

de fevereiro de 2020, enfrenta-se uma pandemia ocasionada pelo SARS-CoV-2 (coronavírus), com impactos sérios em

toda a comunidade mundial que ultrapassam a saúde pública, trazendo reflexos imprevistos nas a vidades e

serviços prestados pelo IFPB Campus Monteiro.

2. 4. 2. 4. Ações de enfrentamento são necessárias a par r de toda a comunidade para buscar proteger a saúde e a vida

das pessoas, especialmente quanto à comunidade escolar e àqueles que se encontram em situação de

maior vulnerabilidade. A estrutura governamental tem trabalhado no sen do de facilitar a adoção de ações ágeis e

efe vas que busquem o enfrentamento da pandemia. Uma das ações orientadas pelo Ministério da Saúde - MS, por

meio da Portaria n° 356, de 11 de março de 2020, são as medidas de isolamento e quarentena, impactando na

suspensão temporária do período le vo nas unidades da federação e a consequente adoção de a vidades de ensino

não presenciais , obje vando o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e

agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença.

2. 5. 2. 5. Este cenário impediu o fornecimento de refeições e lanches aos estudantes, visto que tal procedimento expõe

a comunidade estudan l à aglomeração, gerando ambiente propício à disseminação do COVID-19. Neste sen do,



a aquisição ora proposta resguarda o interesse público no que se refere à garan a ao direito à alimentação aos

estudantes, minimizando a situação de vulnerabilidade destes e contribui para preservação da saúde dos servidores,

discentes e colaboradores.

2. 6. 2. 6. Portanto, esta aquisição se enquadra ao preconizado pela Lei n.° 13.987, de  7 de abril de 2020 e no disposto

na Resolução n° 2, de 9 de abril de 2020, no que se refere à execução do PNAE com distribuição de gêneros alimen cios

aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica.

2.72.7     Trata-se de um bem comum a ser contratado mediante Chamada Pública, com dispensa de licitação, no âmbito da

modalidade  Compra Ins tucional, do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), com fulcro no § 1º do art. 2º  da

Instrução Normativa SEGES/MP nº 2, de 29 de março de 2018.

2.7.12.7.1 . Ressalta-se que os gêneros alimen cios que serão contratados possuem

padrões de desempenho e qualidade que podem ser obje vamente definidos em edital, por meio de especificações

usuais no mercado, nos termos do parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520/2002.

3.DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA3.DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

3.1. 3.1. Será aceita a proposta do fornecedor:

3.1.1. 3.1.1. que tenha atendido a todas as exigências de habilitação;

3.1.2. 3.1.2. cujo produto ofertado tenha sido aprovado no teste de qualificação;

3.1.3. 3.1.3. cuja especificação do produto ofertado seja compatível com a do edital da respectiva chamada pública;

3.1.4. 3.1.4. que atenda às demais exigências do edital da chamada pública e de seus anexos.

3.2. 3.2. A apresentação de Projeto de Venda para a contratação pretendida implica concordância do fornecedor em fornecer

os produtos pelo preço de referência constante neste projeto básico, independentemente do valor apresentado em sua

proposta.

3.3. 3.3. A aceitabilidade será verificada por item, podendo o proponente ter item recusado e item aceito, ainda que em um

mesmo Projeto de Venda.

3.4. 3.4. Noa valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,

tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento de bens;

3.5.3.5.  A proposta da contratada deverá ser redigida nem língua portuguesa, da lografada ou digitada, em uma via, sem

emendas rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a úl ma folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou

seu representante legal. Deverá ainda conter a indicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento;

3.6.3.6.  Todas as especificações do objeto con das na proposta, tais como marca, modelo, po, fabricante e procedência,

vinculam a Contratada;

 

4.DOS MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO4.DOS MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO

4. 1. 4. 1. A convocação do fornecedor pelo Campus Monteiro poderá ser por telefone ou e-mail e será informado o

endereço, a repar ção, o prazo máximo para início do fornecimento, bem como a quan dade a ser adquirida,

observadas as condições constantes no projeto básico.

4.2. 4.2. Os gêneros alimen cios a serem entregues poderão ser subs tuídos quando ocorrer a necessidade, desde que os

produtos subs tutos constem nesta chamada pública e sejam correlatos nutricionalmente. Essa necessidade de

substituição deverá ser atestada pelo responsável técnico.

4.3. 4.3. Os quantitativos por entrega (“Frações por Entrega”) são apenas previsões, de acordo com a necessidade do Campus

Monteiro, podendo ser alterados, desde que não causem ônus, não previstos nesta chamada pública, aos fornecedores.

4.4. 4.4. O fornecedor deverá acondicionar juntos o(s) produto(s) vencedor(es) em forma de kit, na quan dade por fração

por entrega solicitada pelo IFPB Campus Monteiro, em embalagem apropriada para cada item acondicionado.

4. 5. 4. 5. Todo fornecimento deverá vir acompanhado de um recibo de entrega contendo o peso/quan ta vo de cada



produto, conforme unidade de fornecimento, e o nome do solicitante, devendo uma via ser entregue ao servidor

designado pela Administração para receber os produtos.

4.6. 4.6. Os produtos deverão ser entregues, exclusivamente às expensas do contratado, as quais inclui despesas com frete,

embalagens, encargos e quaisquer outras necessidades para o fornecimento do produto.

4.7. 4.7. A convocação para início do fornecimento deverá ter antecedência mínima de 48 horas.

4.8. 4.8. A entrega e o descarregamento dos produtos são de responsabilidade da contratada.

4. 9. 4. 9. Os produtos perecíveis como frutos, legumes ou verduras devem ser de 1ª qualidade e na ocasião da entrega

deverão apresentar as seguintes características::

4.9.1. 4.9.1. Limpos e Isentos de substâncias terrosas;

4.9.2. 4.9.2. Sem sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa;

4.9.3. 4.9.3. Sem parasitas, larvas ou outros animais, inclusive nas embalagens;

4.9.44.9.4. sem umidade externa anormal;

4.9.5. 4.9.5. Isentos de odor e sabor estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade;

4.9.6. 4.9.6. Apresentando tamanho e coloração uniforme

4.9.74.9.7. Isentos de enfermidades

4.9.84.9.8. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio ou transporte

4.9.9.4.9.9.  Deve ser entregue em saco plás co transparente virgem ou em caixas devidamente higienizadas, de

polipropileno ou polietileno próprios para alimentos.

4. 10. 4. 10. Todos os produtos deverão estar acondicionados em embalagens novas e adequadas ao produto, que não

danifiquem e provoquem lesões que afetem a sua aparência e utilização.

4.11. 4.11.  Para os la cínios deverão conter em suas embalagens: iden ficação do produto, data de validade e iden ficação

do produtor.

4.124.12. O veículo de transporte dos produtos hor fru granjeiros deve ser fechado e devidamente adequado para o po

de alimento solicitado, conforme normas da Vigilância Sanitária.

4. 13. 4. 13. O revestimento interno do veículo deve ser liso, impermeável, atóxico e resistente aos procedimentos de 

higienização, para transportar alimentos manipulados prontos ou não para o consumo.

4.144.14. O controle térmico existente no compartimento de carga, deve ser conforme o tipo de produto alimentício 
transportado:

4.14.1.4.14.1.  Alimentos perecíveis preparados , semi-processados, ou prontos para o consumo, que devem ser conservados 
sob refrigeração, como os laticínios, devem ser transportados em compartimentos de carga fechados com a temperatura 
controlada por um termômetro fixo, calibrado e de fácil leitura. Ao ser carregado, o compartimento de carga deve estar 
pré-condicionado com a temperatura do produto alimentício que exigir a menor temperatura de conservação.

4.14.2.4.14.2.  Leite e derivados devem ser mantidos em até 7ºC (sete graus Celsius) desde o transporte até o armazenamento 
e a entrega imediata dos kits alimentícios e validade, obedecendo o prazo de validade, conforme tabela de 
especificações técnicas contidas neste edital.

4.15.4.15. O transporte de todo alimento deve ser realizado em condições de tempo e temperatura que impeçam a 

contaminação e o desenvolvimento de microrganismos patogênicos, conforme Art. 69 da Instrução Normativa 

DIVISA/SVS Nº 16 DE 23/05/2017 - Norma Regulamentadora de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de 

Alimentos e para Serviços de Alimentação. 

4.16.4.16.  Durante a entrega o fornecedor necessita estar equipado com touca e máscara e realizar todos os procedimentos

recomendados para prevenção da disseminação do novo coronavírus.

4. 17. 4. 17. A não pontualidade na entrega das mercadorias implicará em prejuízo aos alunos do Campus, dando ensejo à

rescisão contratual e demais penalidades cabíveis.

5. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES5. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES



5.1. Incumbe ao Contratante5.1. Incumbe ao Contratante :

5.1.1. 5.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar, na Nota Fiscal Fatura, a entrega efe va do

objeto, emitir Termo de Recebimento Definitivo ou, se for o caso, recusar o fornecimento desconforme;

5.1.2. 5.1.2. Efetuar os pagamentos ao contratado dentro do prazo estipulado no edital;

5.1.3. 5.1.3. Efetuar o cadastramento do(s) proponente(s) homologado(s) no SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de

Fornecedores, antes de sua contratação, com base no reexame da documentação apresentada para habilitação,

devidamente atualizada, sem ônus para o proponente, se este ainda não estiver inscrito no referido cadastro.

5.1.4. 5.1.4. Aplicar ao contratado as penalidades regulamentares e contratuais.

5.2. Incumbe ao Contratado5.2. Incumbe ao Contratado:

5.2.1. 5.2.1. Subs tuir ou, se for o caso, complementar, sem ônus adicionais e no prazo, todos os produtos recusados na fase

de recebimento;

5.2.2. 5.2.2. Corrigir, às suas expensas, quaisquer danos causados à administração, decorrentes da u lização dos bens de seu

fornecimento;

5.2.3. 5.2.3. Fornecer o objeto pelos preços apresentados em sua proposta;

5.2.4. 5.2.4. Durante a vigência do contrato, informar o contratante sobre mudanças de endereço, assim como de mudanças de

números de telefone e de e-mail informados para contato, imediatamente à ocorrência de quaisquer dessas alterações.

5.2.5. 5.2.5. Re rar todos os materiais recusados, das dependências do Campus Monteiro, dentro do prazo fixado para sua

subs tuição ou para sanar outras falhas, independentemente de o fornecedor ter cumprido a obrigação de entregar

outro material para nova verificação de compatibilidade com o objeto do contrato.

6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

6.1 6.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garan da a prévia defesa, aplicar ao contratado

as seguintes sanções, concomitantemente, sem o prejuízo de outras:

6.1.1. 6.1.1. Advertência, comunicando o contratado sobre o descumprimento de obrigações assumidas, e, conforme o caso,

informando o prazo para a adoção das medidas corretivas cabíveis;

6.1.2. 6.1.2. Multa:

6.1.2.1. 6.1.2.1. de mora, correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do objeto a ser entregue, por dia de

atraso no fornecimento do objeto, sem justa fundamentação e prévia comunicação à Administração. Após cincocinco  dias

úteis, sem o objeto tenha sido entregue, caracterizará descumprimento do contrato, ensejando sua rescisão.

6.1.2.2. 6.1.2.2. de mora, correspondente a 1% (um por cento) do valor do objeto recusado. Não havendo a troca ou a

complementação do objeto recusado no prazo de quarenta e  oi toquarenta e  oi to  horas, caracterizará descumprimento do contrato,

ensejando sua rescisão. Consequência idêntica terá se ocorrer nova recusa no mesmo fornecimento.

6.1.2.3. 6.1.2.3. de mora, correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do objeto, por dia, pelo atraso na

re rada do objeto recusado, até o limite de cincocinco  dias úteis, sem justa fundamentação e prévia comunicação à

Administração. Após esse prazo, sem que o objeto tenha sido re rado, será considerado abandono dos materiais,

podendo a administração dar-lhes a destinação que julgar conveniente.

6.1.2.4. 6.1.2.4. compensatória, correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto vinculado à obrigação não

cumprida;

6.1.2.4.1. 6.1.2.4.1. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no Campus

Cabedelo, em favor do contratado. Caso o valor a ser descontado for superior ao crédito eventualmente existente, a

diferença será cobrada administra vamente ou judicialmente, se necessário, e com prazo de dezdez  dias para pagamento

por meio de GRU.

6.1.3. 6.1.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da

Paraíba pelo prazo de até dois anos;



6. 1. 4. 6. 1. 4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os

mo vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, que será concedida sempre que o

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada.

6.1.4.1. 6.1.4.1. Incorre nesta sanção aquele que entregar produtos de outrem, como se fosse de sua produção.

6 . 2 . 6 . 2 . A recusa injus ficada do proponente vencedor em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pela

Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente

estabelecidas.

6.3. 6.3. As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser

descredenciado, por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e nas demais cominações legais.

6.4. 6.4. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa, no

prazo de cincocinco  dias úteis, ou de dezdez  dias úteis quando se tratar de inidoneidade, contado a par r da data em que o

fornecedor tomar ciência.

7.DA FISCALIZAÇÃO7.DA FISCALIZAÇÃO

7. 1. 7. 1. A execução contratual será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante do

contratante.

7.2. 7.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a responsabilidade do

contratado e nem confere ao contratante responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer

irregularidades ou danos na execução contratual.

7.3. 7.3. O contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado, em desacordo com o edital

e seus anexos.

Monteiro/PB, 17 de agosto de 2021.

Maria Gabrie l la Bri to Monteiro SousaMaria Gabrie l la Bri to Monteiro Sousa

Presidente da Comissão - Portaria n° 30/2021- DG/MT

Saf i ra Mabel  Bezerra FariasSaf i ra Mabel  Bezerra Farias

Membro da Comissão - Portaria n° 30/2021- DG/MT

Aldinete  Antônio de FrançaAldinete  Antônio de França

Membro da Comissão - Portaria n° 30/2021 - DG/MT

Cristian Fabrício dos Santos Si lvaCristian Fabrício dos Santos Si lva

Membro da Comissão - Portaria n° 30/2021 - DG/MT

De acordo:

Glaucydete Coutinho Neves RafaelGlaucydete Coutinho Neves Rafael

Diretora de Administração Planejamento e Finanças 



Aprovo:

Abraão Romão BatistaAbraão Romão Batista

Diretor-Geral



ANEXO I I  - PROJETO DE VENDASANEXO I I  - PROJETO DE VENDAS

A- MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS FORMAI SA- MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS FORMAI S

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

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO À CHAMADA PÚBLICA 01/2021 PARA PNAE

Processo n.º 23171.001752.2021-64

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES

GRUPO FORMAL

1. Nome do Proponente 2. CNPJ

3. Endereço 4. Município/UF

5. E-mai l 6. DDD/Fone 7. CEP

8. Nº DAP Jurídica 9. Banco 10. Nº da  Agência
11. Nº da  Conta

Corrente

12. Nº de Associados
13. Nº de Associados  de acordo com a  Lei  nº

11.236/2006
14. Nº de Associados  com DAP Fís ica

15. Nome do Representante Legal 16. CPF 17. DDD/Fone

18. Endereço do Representante Legal 19. Município/UF

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

1. Nome da Entidade

2. CNPJ

3. Município

4- Endereço

5. DDD/Fone



6. Nome do representante e e-mai l 7. CPF

III – RELAÇÃO DE PRODUTOS

1. Produto 2. Unidade
3.

Quantidade

4. Preço/Unidade

(R$)*
5. Tota l  por Produto (R$)*

6. Cronograma de

Entrega  por Produto

* Preço publ icado no Edi ta l  de Chamada Públ ica  do IFPB Campus  Monteiro

7.Tota l  do Projeto

(R$)

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

conferem com as  condições  de fornecimento.

Loca l  e Data:

B- MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS I NFORMAI SB- MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS I NFORMAI S

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO

ESCOLAR/PNAE

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO À CHAMADA PÚBLICA01/2021 PARA PNAE

Processo n.º 23171.001752.2021-64

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES

GRUPO INFORMAL

1. Nome do Proponente 2. CPF

3. Endereço 4. Município/UF

5. E-mai l 6. DDD/Fone 7. CEP



8. Organizado

por Entidade

Articuladora

(      ) Sim     (     

) Não

9. Nome da Entidade Articuladora  (quando houver) 10. E-mai l  / Fone

II – FORNECEDORES PARTICIPANTES

1. Nome do Agricul tor Fami l iar 2. CPF
3. DAP

Fís ica/Fami l iar
4. Banco

5. Nº da

Agência

6. Nº da  Conta

Corrente

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

1. Nome da Entidade 2. CNPJ 3. Município

4-Endereço

5. DDD/Fone

6. Nome do representante e e-mai l 7. CPF

III – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS

1. Identi fi cação do Agricul tor Fami l iar
7. Tota l  do

Agricul tor (R$)

2. Produto 3. Unidade 4. Quantidade

5. Preço de

Aquis ição

Unitário* (R$)

6. Tota l  por

Produto (R$)

1. Identi fi cação do Agricul tor Fami l iar
7. Tota l  do

Agricul tor (R$)

2. Produto 3. Unidade 4. Quantidade

5. Preço de

Aquis ição
6. Tota l  por

Produto (R$)



Unitário* (R$)

1. Identi fi cação do Agricul tor Fami l iar
7. Tota l  do

Agricul tor (R$)

2. Produto 3. Unidade 4. Quantidade

5. Preço de

Aquis ição

Unitário* (R$)

6. Tota l  por

Produto (R$)

1. Identi fi cação do Agricul tor Fami l iar
7. Tota l  do

Agricul tor (R$)

2. Produto 3. Unidade 4. Quantidade

5. Preço de

Aquis ição

Unitário* (R$)

6. Tota l  por

Produto (R$)

* Preço publ icado no Edi ta l  de Chamada Públ ica  do IFPB Campus  Monteiro

8. Tota l  do Projeto

(R$)

IV – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO

1. Produto

2.

Unidade

3.

Quantidade 4. Preço/Unidade (R$)

5. Tota l

por

Produto

6. Cronograma de Entrega

por Produto



(R$)

Tota l  do Projeto (R$)

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

as  informações  acima conferem com as  condições  de fornecimento.

Loca l  e Data:

Ass inatura  do Representante

Legal  do Grupo Informal
CPF Fone/E-mai l :

Agricul tores (as ) Fornecedores(as ) do Grupo Informal Ass inatura  dos(as ) Agricul tores (as )

C- MODELO PROPOSTO PARA OS FORNECEDORES I NDI VI DUAI SC- MODELO PROPOSTO PARA OS FORNECEDORES I NDI VI DUAI S

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO

ESCOLAR/PNAE

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO À CHAMADA PÚBLICA 01/2021

Processo n.º 23171.001752.2021-64

I – IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

FORNECEDOR(A) INDIVIDUAL

1. Nome do Proponente 2. CPF

3. Endereço 4. Município/UF

5. E-mai l 6. DDD/Fone 7. CEP

8. Nº da  DAP Fís ica/Fami l iar 9. Banco 10. Nº da  Agência
11. Nº da  Conta

Corrente

II – RELAÇÃO DOS PRODUTOS



1. Produto
2.

Unidade

3.

Quantidade

4.

Preço/Unidade

(R$)

5. Tota l  por

Produto* (R$)*

6. Cronograma de

Entrega  por Produto

* Preço publ icado no Edi ta l  de Chamada Públ ica  do IFPB Campus  Monteiro

7.Tota l  do Projeto

(R$)

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

1. Nome da Entidade 2. CNPJ 3. Município

4. Endereço

5. DDD/Fone

6. Nome do representante e e-mai l 7. CPF

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

informações  acima conferem com as  condições  de fornecimento.

Loca l  e Data:

Ass inatura  do Fornecedor Individual CPF Fone/E-mai l :

ANEXO I I I  - ANEXO I I I  - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRI A DO AGRI CULTORMODELO DE DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRI A DO AGRI CULTOR

FAMI LI AR PARA ORGANI ZAÇÕES FORNECEDORASFAMI LI AR PARA ORGANI ZAÇÕES FORNECEDORAS

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA (CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021 )

Eu, _____________________________representante da Coopera va/Associação , com CNPJ nº _______________e DAP Jurídica nº



____________________declaro, para fins de par cipação na modalidade Compra Ins tucional, do Programa de Aquisição de Alimentos

(PAA), que os gêneros alimen cios relacionados na proposta de venda são oriundos de produção dos cooperados/associados que

possuem DAP física e compõem esta cooperativa/associação.

Local e Data

______________________________________

ANEXO I V - ANEXO I V - MODELO DE DECLARAÇÃO PRÓPRI A DO AGRI CULTOR FAMI LI AR PARAMODELO DE DECLARAÇÃO PRÓPRI A DO AGRI CULTOR FAMI LI AR PARA

BENEFI CI ÁRI OS FORNECEDORES (FORNECEDOR I NDI VI DUAL OU GRUPOS I NFORMAI S)BENEFI CI ÁRI OS FORNECEDORES (FORNECEDOR I NDI VI DUAL OU GRUPOS I NFORMAI S)

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA (CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021)

Eu, _______________________________,CPF nº __________________e DAP sica nº __________, declaro, para fins de

par cipação na modalidade Compra Ins tucional, do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que os gêneros

alimentícios relacionados na proposta de venda em meu nome são oriundos de produção própria.

Monteiro/PB, _____ de ____________________ de 20_____.

Ass.: ________________________________________

Nome do responsável pelo recebimento

ANEXO V ANEXO V - DECLARAÇÃO DE RESPONSABI LI DADE PELO CONTROLE DO ATENDI MENTO- DECLARAÇÃO DE RESPONSABI LI DADE PELO CONTROLE DO ATENDI MENTO

DO LI MI TE I NDI VI DUAL DE VENDA DOS COOPERADOS/ASSOCI ADOS (GRUPOSDO LI MI TE I NDI VI DUAL DE VENDA DOS COOPERADOS/ASSOCI ADOS (GRUPOS

FORMAI S)FORMAI S)

0(A) (nome do Grupo Formal)_________________________________, CNPJ n° _____________________, DAP jurídica

n°_______________ com sede _______________________________________________________,neste ato representado(a)

por (nome do representante legal de acordo com o Projeto de Venda)_________________________________________ ,

portador (a) da Cédula de Iden dade RG ______________________CPF n°_____________ , nos termos do Estatuto Social,

DECLARA que se responsabilizará pelo controle do limite individual de venda de gêneros alimen cios dos Agricultores e

Empreendedores de Base Familiar Rural que compõem o quadro social desta En dade, no valor de R$ 20.000,00 (vinte

mil reais) por DAP/ANO CIVIL/ ENTIDADE EXECUTORA referente à sua produção, considerando os disposi vos da Lei n°

11.947/2009 e da Resolução CD/FNDE n° 26/2013 que regem o Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE e



demais documentos normativos, no que couber.

Monteiro/PB, _____ de ____________________ de 20_____.

Ass.: ________________________________________

Nome do responsável pelo recebimento

ANEXO VI  ANEXO VI  - ORI ENTAÇÕES PARA FORNECEDORES DOS PRODUTOS ALI MENTÍ CI OS:- ORI ENTAÇÕES PARA FORNECEDORES DOS PRODUTOS ALI MENTÍ CI OS:

ENTREGA  DE ALI MENTOS NO CAMPUSENTREGA  DE ALI MENTOS NO CAMPUS

1. As entregas dos alimentos serão realizadas pelo agricultor familiar diretamente no Campus. O cronograma de

entrega (data, horário e local) seguirá conforme a Chamada Pública e seus anexos.

2. Os alimentos deverão ser entregues obedecendo todas as especificações do contrato (quan dade,

especificações, embalagem, etc).

3. Em relação à embalagem, o fornecedor deverá acondicionar juntos o(s) produto(s) vencedor(es) em forma de kit, na

quan dade por fração por entrega solicitada pelo IFPB Campus Monteiro, em embalagem apropriada para cada item

acondicionado

4. Caso não seja possível a entrega de determinado item da cesta, o fornecedor deverá informar com antecedência (pelo

e-mail licitacao.monteiro@ifpb.edu.br) e indicar alimentos possíveis de serem utilizados para a substituição.

5. Na montagem das cestas, recomenda-se atenção à higiene das supercies, bancadas e utensílios com água e sabão

e álcool a 70% ou solução de cloro (água + água sanitária conforme instruções do rótulo).

6. Recomenda-se reforçar as ro nas de higienização das supercies em que há maior contato dos colaboradores

como: pegadores de carrinhos de transporte, volante, maçanetas e câmbio.

7. Orienta-se que os veículos de transporte das cestas estejam limpos e que sejam frequentemente lavados no interior e

exterior, em especial o local de contato com os alimentos, (ver Item 4 do Projeto Básico). Quando não for possível a

higienização com água e sabão é importante a limpeza a cada nova distribuição com álcool a 70% ou solução de cloro

(água + água sanitária conforme instruções do rótulo)

8. É necessário que fornecedor u lize máscara e touca para proteção dos cabelos durante todo o trajeto e durante

a permanência no campus.

9. Para o uso da máscara, recomenda-se a sua troca a cada duas horas. A cada troca, é necessária a lavagem correta

das mãos. ATENÇÃO: o uso de máscaras, ou qualquer outro equipamento de proteção individual, não subs tui os

cuidados básicos de higiene que devem ser frequentemente adotados.

10. Ao chegarem no campus, é necessário que os fornecedores higienizem as mãos com a água e sabão, em

local indicado por servidores do campus.

11. No campus, é necessário que os responsáveis pela entrega mantenham distância de no mínimo 1,5 metro (um

passo largo) de qualquer pessoa, evite conversas desnecessárias e o cumprimento com abraço, beijo e aperto de mão;

12. Caso algum colaborador apresente sintomas gripais, como febre, tosse e cansaço, este deve ser afastado

das a vidades, orientado a seguir as recomendações das autoridades de saúde, e não deve realizar o procedimento

de entrega.

13. Ao tossir ou espirrar, afaste-se das pessoas, cubra o nariz e a boca com lenço descartável, ou com o antebraço,

e higienize as mãos imediatamente com água e sabão e/ou álcool em gel.

14. Evite ficar muito tempo no campus e tocar em qualquer objeto; a entrega dos alimentos deverá ser rápida evitando-



se aglomerações.

ANEXO VI I  - MI NUTA DO CONTRATOANEXO VI I  - MI NUTA DO CONTRATO

E D I T A L  D A  C H A M A D A  P Ú B L I C A  0 1 / 2 0 2 1E D I T A L  D A  C H A M A D A  P Ú B L I C A  0 1 / 2 0 2 1

D I S P E N S A  D E  L I C I T A Ç Ã O  0 1 / 2 0 2 1D I S P E N S A  D E  L I C I T A Ç Ã O  0 1 / 2 0 2 1

PROCESSO ELETRÔNICO: 23171.001752.2021-64

M I N U T A  D O  C O N T R A T OM I N U T A  D O  C O N T R A T O

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA

AGRICULTURA FAMILIAR QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR

INTERMÉDIO DO INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO E

###.

O Ins tuto Federal da Paraíba – Campus Monteiro, pessoa jurídica de direito público, com sede no Acesso Rodovia PB 264

- s/n - Vila Santa Maria - Monteiro-PB, CEP 58500-000, inscrito no CNPJ sob o nº 10.783.898/0008-41, neste ato

representado pelo seu Diretor-Geral Abrãao Romão Ba sta,  doravante denominado CONTRATANTE,  e por outro lado

(nome do grupo formal ou informal ou fornecedor individual), com situado à

________________________________________________________________

, n.º , em (município), inscrita no CNPJ sob n.º________________, (para grupo formal), CPF sob n.º (grupos informais e

individuais), doravante denominado (a) CONTRATADO (A), fundamentados nas disposições da Lei n° 11.947/2009 e da Lei

nº 8.666/93, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº , resolvem celebrar o presente contrato mediante as

cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA CLÁUSULA PRIMEIRA 

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

ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, semestre de 20XX, descritos no quadro

previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública nº , o qual fica fazendo parte integrante do

presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

CLÁUSULA 2ª -  DO FORNECIMENTOCLÁUSULA 2ª -  DO FORNECIMENTO

O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimen cios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme

descrito na Cláusula Quarta deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRACLÁUSULA TERCEIRA

O limite individual de venda de gêneros alimen cios do CONTRATADO, será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP

por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

CLÁUSULA QUARTACLÁUSULA QUARTA



Pelo fornecimento dos gêneros alimen cios, nos quan ta vos descritos abaixo (no quadro), de Gêneros Alimen cios da

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

( ).

a. O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e das Notas Fiscais de

Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante anexo deste Contrato.

b. O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do preço já devem estar

incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais,

trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do

presente contrato.

Produto Unidade Quantidade Periodicidade

de Entrega

Preço de Aquisição

Preço Unitário

(divulgado na chamada

pública)

Preço Total

Valor Total do Contrato

                                                                                                                         

CLÁUSULA QUINTACLÁUSULA QUINTA

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

__________________PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE.

CLÁUSULA SEXTACLÁUSULA SEXTA

O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea “a”, e após a tramitação do processo

para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior.

CLÁUSULA SÉTIMACLÁUSULA SÉTIMA

O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATADO, está sujeito a

pagamento de multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida.

CLÁUSULA OITAVACLÁUSULA OITAVA

O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no §7º do ar go 57 da Resolução do FNDE que

dispõe sobre o PNAE as cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados

nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimen cios da Agricultura Familiar para

Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA NONACLÁUSULA NONA



É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à

fiscalização.

CLÁUSULA DÉCIMACLÁUSULA DÉCIMA

O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses particulares poderá:

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

direitos do CONTRATADO;

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

c. fiscalizar a execução do contrato;

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

Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do CONTRATADO, deverá

respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garan ndo-lhe o aumento da remuneração respec va ou a indenização por

despesas já realizadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRACLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

A multa aplicada após regular processo administra vo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo

CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDACLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato designado do IFPB Campus Monteiro.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRACLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.º 01/2020, pela Resolução CD/FNDE nº 06/2020, pela Lei nº

8.666/1993 e pela Lei n° 11.947/2009, em todos os seus termos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTACLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

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

essenciais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTACLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá

validade se enviada mediante registro de recebimento ou por email, transmitido pelas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTACLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efe vação, por carta, consoante Cláusula Décima

Quinta, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de no ficação ou interpelação judicial ou

extrajudicial, nos seguintes casos:

a. por acordo entre as partes;



b. pela inobservância de qualquer de suas condições;

c. por quaisquer dos motivos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMACLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos mediante o cronograma apresentado

(Cláusula Quarta) ou até ____de _____de_____ .

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVACLÁUSULA DÉCIMA OITAVA

É competente o Foro da Comarca de Monteiro para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.

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

presença de duas testemunhas.

Município de Monteiro/PB, ### de ### de 2021.

Contratado:

_______________________________________________________

Nome/Razão Social: ###

CPF/CNPJ: ###

Nome do responsável assinante: ###

Função: ###

Doc. Ident.: ###

CPF: ###

Contratante:

_______________________________________________________

Abraão Romão Batista

Diretor-Geral do Instituto Federal da Paraíba – Campus Cabedelo

Testemunhas:

1 - __________________________________ 2 - __________________________________

Nome: Nome:

Doc. Ident.: Doc. Ident.:

CPF: CPF:
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