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EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº01 /2020 

INEXIGIBILIDADE Nº02 /2020 

 
 

Estado do Piauí,através da Secretária de Estado da Agricultura Familiar- SAF, pessoa 
jurídica de direito público interno, situada na Rua João Cabral n° 2319, Bairro: Pirajá, 
Teresina -PI,no uso de suas atribuições legais conferidas ao Exma. Secretária de 
Agricultura Familiar por intermédio da Comissão Especial de Credenciamento, 
instituída pela Portaria n° 054/2020 de 08 de junho de 2020, publicada no DOE n°105 
de 10 de junho de 2020, pg 57, torna público para conhecimento dos interessados que 
nos termos do disposto no art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93 que fará 
CREDENCIAMENTO PÚBLICO, pelo que dispõe o presente com as condições de sua 
realização, sendo que estão abertas as inscrições a partir do dia 21 de setembro de 
2020, para o Credenciamento de Organizações Sociais que trabalhem com 
agricultores e agricultoras familiares para aquisição de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar, nos termos da legislação aplicável e exigências previstas nesse 
edital.  
 
1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Constituição Federal, de 1988. 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
2. DO OBJETO: 

2.1 O objeto do presente consiste no credenciamento de organizações sociais sem 

fins lucrativos para serem unidades fornecedoras de gêneros alimentícios 

oriundos da agricultura familiar para os territórios de Carnaubais, Cocais, 

Chapada do Vale do Rio Itaim, Vale do Canindé, Vale do Rio Guaribas e Entre 

Rios conforme quantitativos e especificações constantes neste edital e seus 

anexos. 

2.2 Este procedimento destina-se exclusivamente ao credenciamento de 
Organizações Sociais sem fins lucrativos que trabalhem com agricultores e 
agricultoras familiares cadastrados e aptos (DAP vigente) a comercializar sua 
produção agrícola. 

3. FORMA DE INSCRIÇÃO 

3.1. Os interessados deverão apresentar os envelopes com os documentos elencados 

no item 5 deste Edital, junto ao protocolo, no endereço Rua João Cabral, 2319, bairro 

Pirajá, CEP: 64.002-150, Teresina -PI, serão aceitos documentos enviados por meio 

de correspondência. 
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3.2 O credenciamento ficará aberto para todos que tiverem interesse e que satisfaçam 

os requisitos estabelecidos nesse edital enquanto durar a disponibilidade orçamentária 

prevista para o programa. 

4. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA UNIDADE FORNECEDORA 

4.1 ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO JURÍDICA E REGULARIDADE FISCAL E 
FINANCEIRA E TÉCNICA 

4.1.1 O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo 
relacionados, sob pena de inabilitação: 

a) Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado, 

acompanhado dos documentos de eleição de seus atuais administradores, com 

a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das 

respectivas alterações, caso existam; 

b) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) da Dívida Ativa da 

União; 

c) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos 

Estaduais; 

d) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos 

Municipais, relativa ao Município da sede do participante; 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(CRF do FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 

sociais, instituídos por Lei; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

(CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

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

g) Cartão do CNPJ (cadastro nacional de pessoas jurídicas); 

h) Relação nominal atualizada dos dirigentes da organização social, conforme o 

estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e 

órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de 

Pessoas Físicas - CPF de cada um deles;  

i) Cópia de documento que comprove que a organização social funciona no 

endereço por ela declarado e dentro da área de abrangência; 

j) Comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de 

objeto de natureza semelhante de, no mínimo, 2 (dois) anos de capacidade 

técnica e operacional, podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros: 

k) Instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração 

pública, organismos internacionais e empresas; 

l) Relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas; 
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m) Publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento 

realizadas pela organização da sociedade civil ou a respeito dela;  

n) Currículos profissionais de integrantes da entidade, sejam dirigentes, 

conselheiros, associados,cooperados, empregados, entre outros;  

o) Declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no 

desenvolvimento de atividades ou projetos relacionados ao objeto 

credenciamento ou de natureza semelhante, emitidas por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado; ou  

p) Prêmios de relevância recebidos no país ou no exterior pela entidade. 

4.1.2 DECLARAÇÕES DAS UNIDADES FORNECEDORAS 
 

a) Declaração de Atendimento à Legislação Trabalhista de Proteção à 

Criança e ao Adolescente, conforme modelo constante do Anexo “VI”; 

em original e assinada 

b) Declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo 
controle do atendimento do limite individual de venda de seus 
cooperados/associados e ou agricultores familiares, original e assinada 
por responsável; 

c) Declaração de que dispõe de capacidade técnica e operacional para 
execução do objeto, sendo permitida a realização da adequação de 
espaço físico para o cumprimento do objeto. 

 
4.3 O envelope, contendo a documentação para habilitação, conterá na parte externa 

as seguintes indicações: 

 

5. DA PROPOSTA DE VENDA 

5.1. A Proposta de venda deverá ser apresentada em única via, em papel timbrado da 

organização da sociedade civil, no formato A4, na fonte Arial, tamanho 12, com 

espaçamento entre linhas de 1,5 cm, redigida com clareza e de maneira metódica e 

racional, de modo a oferecer fácil compreensão, com todas as folhas assinadas ou 

ENVELOPE N° 1 
À COMISSÃO ESPECIAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO 01/2020. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR – SAF 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 01/2020 
PARTICIPANTE: RAZÃO SOCIAL/NOME 
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rubricadas manualmente pelo representante legal da organização da sociedade civil 

ou por seu procurador legalmente constituído, na forma do ANEXO III deste edital. 

5.2. O proponente é responsável pela veracidade das informações prestadas, arcando 

com as consequências de eventuais erros no preenchimento e no envio de 

documentos, isentando a Secretaria da Agricultura Familiar de qualquer 

responsabilidade civil ou penal. 

5.3. A apresentação da proposta de venda implicará, ao seu autor, o conhecimento e a 

tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às 

quais não poderá alegar desconhecimento e só será efetivada após o seu envio por 

meio físico, não estando caracterizada a habilitação do participante, que é fase 

posterior. 

5.4. Não haverá cobrança de taxa de inscrição. Quaisquer ônus, incluídas as 

despesas com cópias, correio e emissão de documentos, serão de exclusiva 

responsabilidade do proponente. 

5.5. A Secretaria da Agricultura Familiar não se responsabilizará por propostas que 

deixarem de ser concretizadas por fatores de ordem técnica que impossibilitem a 

transferência de dados, tampouco por falhas decorrentes do equipamento do 

proponente. 

 

6. DA CONFERÊNCIA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE 

VENDA: 

6.1. Na data fixada no preâmbulo deste edital, a comissão especial de credenciamento 

público realizará análise dos envelopes ( envelopes 1 e envelope 2) para verificação 

da documentação dos interessados que protocolarem envelopes para credenciamento. 

6.2. Será cadastrado os proponentes que apresentarem toda a documentação descrita 

nos itens acima, observados as diretrizes dispostas no termo de referência. 

 

7. DOS RECURSOS, DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO: 

ENVELOPE N° 2 
À COMISSÃO ESPECIAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO 01/2020. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR – SAF 
PROPOSTA DE VENDA – CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 01/2020 
PARTICIPANTE: RAZÃO SOCIAL/NOME 
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7.1. Das decisões proferidas pela Comissão, decorrentes do presente, caberão os 

recursos previstos no art. 109, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

7.2. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo para interposição de 

recurso, será encaminhado ao Secretário da SAF/PI para a competente homologação 

e posterior divulgar do das instituições sociais credenciadas, no Diário Oficial do 

Estado e no seu sítio oficial. 

7.3. A convocação ocorrerá no ato de homologação do resultado final e será reforçada 

por meio da divulgação do resultado no sítio eletrônico da Secretaria da Agricultura 

Familiar. 

7.4. O credenciamento não constitui direito à celebração do Contratado, sendo mera 

expectativa de direito e terá vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual 

período. 

7.5. As aquisições dos alimentos terão início desde que haja disponibilidade 

orçamentária, podendo haver alteração da data prevista para sua execução. 

7.6. O proponente deverá comparecer a SAF/PI, no prazo de 05 (cinco) dias, assim 

que solicitado, para assinar o contrato (Minuta do Contrato Anexo II), sob pena de 

decadência desse direito. 

7.7. O Contrato terá a vigência a partir da data de sua assinatura até 12 (doze) meses, 

podendo ser prorrogado por igual período. 

 
8. REGIME DE EXECUÇÃO: 

8.1 A secretaria, no ato dos pedidos, distribuirá igualitariamente entre os credenciados 

em cada item, as quantidades necessárias de acordo com seu cronograma. 

8.2 As quantidades poderão ser distribuídas de forma diversa da constante nesse 

edital, mediante desistência ou aceitação de redução de forma tácita pelos respectivos 

credenciados ou mediante acordo entre estes reduzido a termo. 

8.3 Em se tratando de item com quantidades pequenas e de baixo valor comercial, 

como forma de não imputar custos extras aos agricultores, a Secretaria poderá efetuar 

o pedido para apenas um credenciado, devendo os próximos pedidos serem dirigidos 

aos demais, observando-se a equanimidade entre estes durante a vigência do 

contrato, sendo a ordem de efetivação dos pedidos definida por sorteio ou mediante 

acordo entre os credenciados, reduzido a termo. 

8.4 A contratada deverá entregar os alimentos conforme a solicitação da Secretaria de 

Agricultura Familiar, imediatamente, ou no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis 

contados a partir da data da solicitação, e obedecendo ao disposto no termo de 

referência. 

 
9. PAGAMENTO 

9.1 O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, no prazo de 30 (trinta) 

dias úteis após a apresentação das respectivas notas fiscais, por parte do(s) 
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fornecedor (es), devidamente atestada(s) pelo servidor responsável pelo recebimento 

dos objetos entregues. 

9.2 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação. 

9.3 Os valores serão fixos e irreajustáveis durante a vigência dos contratos. 

 

10. FONTE DE RECURSO 

10.1 As despesas decorrentes da presente correrão por conta dos recursos constantes 

no orçamento contábil e nas dotações previstas no ano de 2020, para a Secretaria de 

Agricultura Familiar, Programa de Trabalho 0306, Ação: 4999, Natureza da despesa: 

33.90.32, Fonte de Recursos: Tesouro Estadual. 

11. PENALIDADES: 

11.1. O proponente, que não cumprir as obrigações assumidas ou os preceitos legais, 

estará sujeita às seguintes penalidades, assegurada a prévia defesa, sem prejuízo das 

sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: 

11.1.1. Pelo atraso injustificado na execução do Contrato: 

11.1.1.1 multa de 2% (dois por cento), sobre o valor da obrigação não 

cumprida, por dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento); 

11.1.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato: 

11.1.2.1. Multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do Contrato 

ou da parte não cumprida; 

11.1.2.2. Multa correspondente à diferença de preço resultante de nova 

contratação realizada para complementação ou realização da obrigação não 

cumprida. 

11.2. As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, 

conseqüentemente, o pagamento delas não exime a empresa contratada da reparação 

dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à 

Secretaria da Agricultura Familiar. 

 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. A Administração recusará todo e qualquer produto que não atender às 

especificações, ou seja considerado inadequado pela fiscalização. 

12.2. A organização fornecedora contratada responderá pelos danos que causar à 

Administração ou a terceiros na execução do objeto contratado, isentando o 

SAF/Estado do Piauí de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência 

dos mesmos. 

12.3. Não será permitida a subcontratação do objeto da presente edital. 
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12.4. Esclarecimentos relativos ao presente Edital de Credenciamento e às condições 

para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão 

prestados diretamente no Setor de Licitações da Secretaria da Agricultura Familiar, 

situada na Rua João Cabral, 2319, bairro Pirajá, Teresina (PI) ou através do telefone 

(086) 3.2162160, de segunda à sexta-feira, de 07hs:30min às 13hs:30min e pelo site 

sdr@sdr.pi.gov.br, licitacaosaf@gmail.com; sdrpi.licitacao@gmail.com; 

12.5 Informações fornecidas verbalmente por servidores pertencentes a Secretaria da 

Agricultura Familiar não serão consideradas como motivos para impugnações ou 

recursos. 

12.6 O limite individual de venda do agricultor familiar para a unidade fornecedora 

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

DAP/Ano/Entidade Executora, e obedecerá as seguintes regras: 

I - A comercialização com grupos formais terá como montante máximo a ser 

contratado o resultado do número de agricultores familiares cadastrados na 

organização multiplicado pelo limite individual de comercialização, utilizando a 

seguinte fórmula: 

 

Valor máximo a ser contratado = nº de agricultores familiares cadastrados na 

O.S x R$ 6.500,00. 

 

12.7 A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato de 

Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar conforme descrito no 

objeto, que estabelecerá com clareza e precisão as condições para sua execução, 

expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das 

partes, em conformidade com os termos do credenciamento público e da proposta de 

venda a que se vinculam, bem como do anexo IV - Dos Contratos, da Lei 8.666/1993. 

 
13 - DOS ANEXOS AO EDITAL 

13.1 - Integram o presente instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante, 

como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 

ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA 

ANEXO II - ESPECIFICAÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM 

ADQUIRIDOS E VALOR MÁXIMO DE CADA ITEM 

ANEXO III – MODELO DO PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR. 

ANEXO IV– MINUTA DO CONTRATO; 

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO 

TRABALHISTA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 

ANEXO VI - TERMO DE COMPROMISSO DA UNIDADE RECEBEDORA 

ANEXO VII - TERMO DE ACEITABILIDADE DA UNIDADE RECEBEDORA 

mailto:sdr@sdr.pi.gov.br
mailto:licitacaosaf@gmail.com
javascript:LinkTexto('LEI','00008666','000','1993','NI','','','')
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Teresina (PI), 16 de setembro de 2020. 

 

Patrícia Vasconcelos Lima 
Secretária da Agricultura Familiar 
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ANEXO I 
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01 /2020 
INEXIGIBILIDADE Nº 02 /2020 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
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DIRETORIA DA AGRICULTURA FAMILIAR – DAF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE  
ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR: 

COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA. 
 

CHAMADA PÚBLICA. CREDENCIAMENTO. INEXIGIBILIDADE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teresina, Piauí  
Maio/2020 
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TERMO DE REFERÊNCIA – TR  

 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
O presente Termo de Referência, elaborado pela Diretoria da Agricultura Familiar – 

DAF, vinculada a Superintendência de Programas para Agricultura Familiar, apresenta as 

orientações para credenciamento e contratação com  Organizações não Governamentais, 

aqui denominadas Organizações Fornecedoras para execução do projeto referente à 

aquisição de alimentos da agricultura familiar e doação simultânea nos Territórios de 

Carnaubais, Cocais, Chapada Vale do Itaim, Vale do Canindé, Vale do Guaribas e Entre 

Rios.  

Neste sentido, este Termo de Referência é um documento que visa definir diretrizes 

para execução desse programa e execução dos serviços, numa perspectiva de atender aos 

pressupostos básicos em prol do desenvolvimento humano e social desejado para 

agricultores e agricultoras familiares e população em situação de insegurança alimentar e 

nutricional em 06 (seis) Territórios de desenvolvimento do estado do Piauí, como medida de 

enfrentamento à disseminação do Novo Corona vírus (COVID- 19) no Estado e no âmbito da 

agricultura familiar. 

 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O Piauí possui 197.246 estabelecimentos agropecuários ocupados pela agricultura 

familiar, correspondendo a 80,31% do total de 245.601 estabelecimentos do estado, no 

entanto representam somente 38,40% da área desses estabelecimentos, apresentando nos 

mesmos, 538.335 pessoas ocupadas com atividades agropecuárias (IBGE Censo 

Agropecuário 2017). A área média dos estabelecimentos da agricultura familiar corresponde 

a 17 hectares, a dos estabelecimentos agrícolas não familiares iguala-se a 233 hectares. 

Embora gere 87% das ocupações agrícolas, a agricultura familiar produz apenas 55% do 

valor bruto da produção agrícola e só auferem 37% da renda gerada pela comercialização de 

produtos agrícolas no estado. (Fonte de dados brutos: Ipea, Situação Social nos Estados: 

Piauí. Brasília: Ipea, 2017).  

As principais dimensões abordadas pela noção de multifuncionalidade da agricultura 

familiar, nas quais os agricultores familiares contribuem para o desenvolvimento territorial 

são, segundo Carneiro e Maluf (2003, p. 22): 

 

● Reprodução socioeconômica das famílias; 

● Promoção da segurança alimentar da sociedade e das próprias famílias 

rurais; 

● Manutenção do tecido social e cultural; 
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● Preservação dos recursos naturais e da paisagem rural; 

A SAF – Secretaria de Estado da Agricultura Familiar, que tem como público alvo 

agricultores e agricultoras familiares do Estado do Piauí, tem buscado, por meio da 

formulação e da aplicação de políticas públicas diversas, o seu fortalecimento. Dentre elas, 

tem-se mostrado relevantes as ações voltadas para a comercialização da produção desse 

público, que geram um incremento significativo na renda desses agricultores e agricultoras.  

O mais importante desses programas executados por meio da SAF, relacionados à 

comercialização é o PAA - Programa de Aquisição de Alimentos, que visa o fortalecimento 

da renda dos agricultores familiares. No entanto, atualmente, o programa dispõe de pequena 

quantidade de recursos, impossibilitando a aquisição, de maneira significativa, da produção 

de alimentos disponibilizada pela agricultura familiar piauiense.  

Neste momento de Pandemia da COVID-19, os fluxos naturais de comercialização 

dos produtos da agricultura familiar estão obstruídos. As feiras livres não funcionam, as 

escolas estão paradas e com isso não há a aquisições para a merenda escolar, o que 

acarreta perdas significativas na renda das famílias da agricultura familiar no Piauí, trazendo 

como consequência, um empobrecimento na alimentação dessas famílias, já que não podem 

adquirir com regularidade os produtos que não produzem e a impossibilidade da compra de 

medicamentos, por ventura necessários e não distribuídos pelas farmácias públicas. Torna-

se oportuno, nesse contexto, uma ação do Governo do Estado do Piauí, que compreenderia 

as duas frentes trabalhadas no PAA Federal, comprar da agricultura familiar de um lado e, de 

outro, distribuir a quem está em situação de vulnerabilidade alimentar. Podemos adotar o 

nome de PAS – Programa de Alimentação  Saudável, como vem sendo chamadas iniciativas 

semelhantes nos Estado nordestinos.  

Com esta iniciativa, o Governo do Estado do Piauí, através da Secretaria da 

Agricultura Familiar – SAF, com apoio da Secretaria de Planejamento- SEPLAN, visando 

mitigar os efeitos do DECRETO Nº 18.895, DE 19 DE MARÇO DE 2020, que decretou o 

estado de calamidade pública no estado do Piauí, quanto a garantia da alimentação para as 

famílias que possam vir a ser prejudicadas pelas medidas de prevenção e isolamento 

adotadas pelo Estado,  busca estabelecer um vínculo direto entre os alimentos e sua 

produção territorial , a partir da agricultura familiar. Além de fomentar a produção familiar, a 

presente proposta tem como objetivo a aquisição de gêneros alimentícios, destinados às 

instituições de assistência social, garantindo alimentos de qualidade a pessoas em situação 

de insegurança alimentar e nutricional, em conformidade com a Lei Federal no 11.326, de 24 

de julho de 2006;  

Desta forma, duas necessidades básicas urgentes estariam sendo atendidas:  

● Comercialização da produção, grande parte perecível, como forma de 

garantir renda mínima para agricultores e agricultoras familiares que 

sobrevivem praticamente da Agricultura Familiar. Através da COMPRA DE 

ALIMENTOS; 
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● Doação simultânea dos produtos adquiridos, para famílias e entidades 

que atualmente, estão em situação de insegurança alimentar e nutricional, 

agravadas pela crise atual. 

Assim a Secretaria de Agricultura Familiar, criada por ocasião da Reforma 

Administrativa, através da Lei 7.211 de 22 de abril de 2019, através da Superintendência da 

Agricultura Familiar, têm a competência para definir as linhas gerais de política e diretrizes, 

alcance de metas e objetivos previstos pelo referido projeto, Aquisição de Alimentos da 

Agricultura Familiar. 

 

3 CONCEITUAÇÃO 
 

3.1  Conceito de Agricultor Familiar. 
 

O Art. 3º da Lei 11.326/06 conceitua agricultor familiar da seguinte 
forma: 

 
Considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele 

que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos 
seguintes requisitos: 

 
I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) 

módulos fiscais;  

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas 

atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;  

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de 

atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na 

forma definida pelo Poder Executivo;  

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.  

§ 1º O disposto no inciso I do caput deste artigo não se aplica 

quando se tratar de condomínio rural ou outras formas coletivas de 

propriedade, desde que a fração ideal por proprietário não ultrapasse 4 

(quatro) módulos fiscais.  

§ 2º São também beneficiários desta Lei:  

I - silvicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos 

de que trata o caput deste artigo, cultivem florestas nativas ou exóticas e 

que promovam o manejo sustentável daqueles ambientes;  

II - aqüicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos 

de que trata o caput deste artigo e explorem reservatórios hídricos com 

superfície total de até 2ha (dois hectares) ou ocupem até 500m³ 

(quinhentos metros cúbicos) de água, quando a exploração se efetivar em 

tanques-rede;  
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III - extrativistas que atendam simultaneamente aos requisitos 

previstos nos incisos II, III e IV do caput deste artigo e exerçam essa 

atividade artesanalmente no meio rural, excluídos os garimpeiros e 

faiscadores;  

IV - pescadores que atendam simultaneamente aos requisitos 

previstos nos incisos I, II, III e IV do caput deste artigo e exerçam a 

atividade pesqueira artesanalmente;  

V - povos indígenas que atendam simultaneamente aos requisitos 

previstos nos incisos II, III e IV do caput do art. 3º;  

VI - integrantes de comunidades remanescentes de quilombos rurais 

e demais povos e comunidades tradicionais que atendam simultaneamente 

aos incisos II, III e IV do caput do art. 

 
3.2 Conceito De Beneficiários Fornecedores, Organizações Fornecedoras, 

Unidades Recebedoras, Unidade Executora e Famílias em Situação de Insegurança 
Alimentar. 

 

I. Organizações Fornecedoras - cooperativas e outras organizações 

formalmente constituídas como pessoa jurídica de direito privado sem fins 

lucrativos que detenham a Declaração de Aptidão ao Programa Nacional 

de Agricultura Familiar - PRONAF - DAP Especial Pessoa Jurídica ou 

outros documentos definidos por resolução do Grupo Gestor deste projeto, 

com sede no Território área de abrangência e com experiência 

comprovada na execução de projetos de apoio e fomento aos agricultores 

familiares;  

II. Beneficiários fornecedores – agricultores e agricultoras familiares conforme 

conceito estabelecido pela lei 11.326/06 e o decreto de regulamentação, 

com Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Agricultura Familiar 

– PRONAF – DAP, válida ou outros documentos definidos por resolução 

do Grupo Gestor deste projeto; 

III. Unidade recebedora - organização formalmente constituída, contemplada 

pela unidade executora, que recebe os alimentos e os fornece aos 

beneficiários consumidores, preferencialmente os Centros de Referência 

de Assistência Social – CRAS, outras entidades que prestam serviços 

similares (Associações, Igrejas, Fundações, etc.) e estão cadastradas no 

Conselho de Assistência Social;  

IV. Unidade gestora e executora – Secretaria da Agricultura Familiar – SAF; 

V. Grupo Gestor - um órgão colegiado de caráter deliberativo e não 

remunerado, vinculado à Secretaria da Agricultura Familiar - SAF, tem 

como objetivo orientar e acompanhar a implementação do programa; 
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VI. Famílias em Situação de Insegurança Alimentar – famílias que não tem 

acesso regular e permanente à alimentação, em quantidade e qualidade 

adequadas. 

 
4 JUSTIFICATIVA 
 
 
O Credenciamento das Entidades sem fins lucrativos, aqui chamadas de 

organizações fornecedoras, será de suma importância para a aquisição de alimentos 

oriundos da agricultura familiar e o consequente fomento à renda dos agricultores familiares 

gravemente prejudicada pela crise sanitária causada pelo Covid-19.  

O credenciamento e posterior contratação das organizações para o intermédio das 

compras dos alimentos oriundos da agricultura familiar possibilitará maior organização, 

agilidade e acompanhamento na aquisição e distribuição dos produtos alimentares tendo em 

vista a Secretaria de Agricultura Familiar- SAF não possuir amplo corpo técnico 

descentralizado nos territórios do estado. 

Dessa forma a Organização Fornecedora servirá como ente organizador e 

concentrador da demanda de compra dos alimentos, bem como, atuará no controle da 

qualidade dos alimentos comprados e no auxilio para a concretização da doação dos 

alimentos às unidades recebedoras previamente indicadas e credenciadas para o 

recebimento e, após, a destinação desses às pessoas e famílias em situação de insegurança 

alimentar. 

Para maior eficiência desse projeto, objetivam-se ser selecionadas organizações com 

o maior número de agricultores familiares cadastrados e com capacidade técnica e 

operacional comprovada para atuar em cada território e com experiência na execução de 

programa similar, por exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA do Governo 

Federal, executado por esta SAF, como também em outros projetos de apoio ao fomento da 

agricultura. 

Dessa forma a experiência dessas entidades e o caráter governamental da Secretaria 

se aliam no propósito de atender ao público  deste projeto, dentro da tempestividade 

necessária, ou seja a compra da produção da agricultura familiar que está estagnada e 

consequente doação dessa produção adquirida à famílias em situação de insegurança 

alimentar, ambos afetados pelas limitações impostas pelo Decreto Estadual nº 18.895, de 19 

de março de 2020 que Declara estado de calamidade pública, em razão da grave crise de 

saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19. 

 
5 OBJETO 
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Credenciamento, seleção e contratação de Entidades sem Fins Lucrativos, para 

execução do Projeto de Aquisição de Alimentos nos Territórios de Carnaubais, Cocais, 

Chapada Vale do Itaim, Vale do Canindé, Vale do Guaribas e Entre Rios, traduzindo-

sena aquisição de alimentos diversos provenientes da agricultura familiar e doação 

simultânea às unidades recebedoras, preferencialmente da rede sócio assistencial, com o 

objetivo de, respectivamente, fomentar a renda da Agricultura Familiar e atender a demandas 

locais de suplementação alimentar de pessoas e famílias em situação de insegurança 

alimentar e nutricional. 

 

6. HABILITAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS 
INTERESSADAS 

 
6.1 Da Habilitação das Entidades Interessadas 
 
Estarão habilitadas para a participação do projeto de aquisição de alimentos as 

cooperativas e outras organizações formalmente constituídas como pessoa jurídica de direito 

privado, aqui denominadas de organizações fornecedoras, que possuam os documentos 

necessários estipulado em edital, tais como habilitação jurídica, certidões de regularidade 

fiscal e certidões de idoneidade entre outros, bem como, possuam documentos necessários 

para comprovação de experiência na execução de projetos de apoio e fomento aos 

agricultores e agricultoras familiares nos últimos 02 (dois) anos. 

Seguem os documentos, certidões e declarações exigidas: 

6.1.4 Documentos de Habilitação Jurídica: 

 

I - cópia do estatuto registrado e suas alterações; 

II - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - 

CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

III - relação nominal atualizada dos dirigentes da organização social, 

conforme o estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, 

número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no 

Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada um deles; 

 

6.1.2 Certidões de Regularidade Fiscal: 

 

I - Certidão Negativa de Débitos relativos a créditos tributários federais e 

dívida ativa da União – CND Conjunta RFB/PGFN; 

II - Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Estadual; 

III – Certidão Negativa de Débito da Fazenda Municipal; 

IV - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

http://www.siscon.pi.gov.br/index_.php?operacao=Exibir&serv=entidade/status_juridico/docs/detalhe&chave=297&esj_id=20


GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR – SAF 

SUPERITENDÊNCIA DA AGRICULTURA FAMLIAR - 

SUPAF 

 

____________________________________________________________
____ 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 
Rua João Cabral, 2319 – Bairro Pirajá. CEP: 64002-150. Teresina- Piauí 

Telefones (86)3216-2160/3216-2156 
pág. 17 

 

- CRF/FGTS; 

V - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

 

6.1.4 Documentos de Comprovação de Experiência: 

 

I - Cópia de documento que comprove que a organização social funciona no 

endereço por ela declarado, como conta de consumo ou contrato de locação; 

II - Comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria 

ou de objeto de natureza semelhante de, no mínimo, 2 (dois) anos de 

capacidade técnica e operacional, podendo ser admitidos, sem prejuízo de 

outros: 

a) instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da 

administração pública, organismos internacionais e empresas; 

b) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;  

c) publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento 

realizadas pela organização da sociedade civil ou a respeito dela; 

d) currículos profissionais de integrantes da entidade, sejam dirigentes, 

conselheiros, associados,cooperados, empregados, entre outros; 

e) declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no 

desenvolvimento de atividades ou projetos relacionados ao objeto 

credenciamento ou de natureza semelhante, emitidas por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado; ou 

f) prêmios de relevância recebidos no país ou no exterior pela entidade. 

6.1.4.1 Declaração de Atendimento à Legislação Trabalhista de Proteção à 

Criança e ao Adolescente, conforme modelo constante do Anexo “VI”; em 

original e assinada; 

6.1.4.2 Declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle 

do atendimento do limite individual de venda de seus 

cooperados/associados e ou agricultores familiares, original e assinada 

por responsável; 

6.1.4.3 Declaração de que dispõe de capacidade técnica e operacional para 

execução do objeto, sendo permitida a realização da adequação de 

espaço físico para o cumprimento do objeto. 

 
6.2 Do Chamamento Público para Credenciamento 

As organizações fornecedoras serão habilitadas através de ato administrativo de 

chamamento público, processado por edital, modalidade de inexigibilidade de licitação, 

devidamente publicado em órgão oficial, destinado à contratação de serviços de aquisição de 

produtos junto àqueles que satisfaçam os requisitos definidos no quadro abaixo, observado 

os critérios de isonomia e publicidade. 
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O credenciamento das organizações fornecedoras se dará de forma fragmentada, 

separada por cada território, considerando credenciamento e seleção das organizações 

fornecedoras para cada um dos 06 (seis) territórios contemplados por este termo de 

referência. 

 

6.3 Dos Critérios de Avaliação e Seleção 

A seleção da organização será avaliada seguindo três parâmetros: A comprovação 

jurídica e fiscal; o grau de especialização comprovada na execução de 

projetos/programas com público agricultores e agricultoras familiares; e o tempo de 

experiência técnica da entidade na prestação de serviços na Agricultura Familiar. 

Para fins de seleção, as Entidades credenciadas devem mandar toda documentação 

necessária, em tempo determinado em edital, para efeito de comprovação jurídica, fiscal, de 

sua experiência e da qualificação de sua equipe técnica. 

Para fins de avaliação quanto à experiência das entidades interessadas e de suas 

equipes técnicas, a unidade executora designará comissão técnica de avaliação 

específica para o projeto composta por 03 (três) técnicos servidores da Secretaria da 

Agricultura Familiar – SAF.  

 

7 PÚBLICO BENEFICIÁRIO E ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

 
7.1.Beneficiários 

Serão beneficiários do objeto deste termo, os agricultores e agricultoras 

familiaresconforme definido pela lei 11.326/06 e regulamentado pelo Decreto 9.064/17, 

estimados aproximadamente em 600 (seiscentos) agricultores; e as unidades recebedoras e 

beneficiários consumidores que são respectivamente as instituições públicas ou privadas que 

prestam serviço social e as famílias (aproximadamente 1.800 [um mil e oitocentas famílias) 

em situação de insegurança alimentar, conforme registro no CADÚNICO,da área de 

abrangência dos Territórios de Desenvolvimento do estado do Piauí, assim definidos, 

conforme demanda de oferta de produtos apresentada a SAF 

a) Carnaubais (16 municípios); 

b) Chapada Vale do Itaim (16 municípios); 

c) Cocais (21 municípios); 

d) Entre Rios (18 municípios); 

e) Vale do Guaribas (23 municípios); 

f) Vale do Canindé (17 municípios) 

 
7.2 Área Geográfica Da Prestação Dos Serviços 

Serão beneficiados até 100% dos municípios dos territórios identificados em cada 
lote, desde que obedeçam pelo menos 04 (quatro) dos seguintes critérios:  baixo ou médio 
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IDH; pelo menos 02 anos de experiência na execução do PAA; Execução de programas e 
projetos geridos pela SAF; não atendidos pelo PAA-COVID; Registro de famílias em ISAN 
identificadas pelo Piau  Protege. 

 
● Lote 1 – Carnaubais  

● Lote 2 – Chapada Vale do Itaim 

● Lote 3 – Cocais 

● Lote 4 – Entre Rios 

● Lote 5 – Vale do Guaribas  

● Lote 6 – Vale do Canindé  

 

8 METODOLOGIA DE TRABALHO 
 
8.1 Definição Das Etapas Do Projeto  

 
A execução do projeto atenderá as seguintes etapas de operacionalização: 

 

● Elaboração do Edital para Credenciamento e Publicação; 

● Habilitação, Avaliação e Credenciamento das Organizações Fornecedoras; 

● Contratação das Organizações Fornecedoras; 

● Seleção e cadastramento dos Beneficiários Fornecedores pelas 

Organizações Fornecedoras avaliadas e selecionadas; 

● Cadastramento das Unidades Recebedoras pelas Organizações 

Fornecedoras; 

● Entrega da proposta de venda pelas Organizações Fornecedoras junto 

com o Termo de Compromisso das Unidades Recebedoras; 

● Elaboração do Termo de Entrega dos Produtos dos Beneficiários 

Fornecedores; e elaboração dos Termos de Recebimento e Aceitabilidades 

da (s) Unidade (s) Recebedora (s); 

● Acompanhamento da entrega dos produtos às Unidades Recebedoras; 

● Entrega de comprovantes para fins de pagamento pela Unidade Executora. 

 
 
8.2 Descrição Das Etapas Do Projeto 

 
8.2.1 Elaboração do Edital para Credenciamento e Publicação; 

 
Fase interna, compreendendo na elaboração de minuta de edital de 

chamada publica para credenciamento. Tal minuta deverá passar por análise 
de órgão de assessoramento jurídico oficial do Estado para análise e parecer 
quanto a sua viabilidade jurídica. Aprovada a minuta, publica-se o edital. 
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8.2.2 Habilitação, avaliação e Credenciamento das Organizações Fornecedoras; 
 

Fase estipulada em edital para recebimento de documentação das 
entidades interessadas na chamada pública. Documentação esta, referente a 
documentos habilitatórios e documentos que comprovem a experiência e 
capacidade técnica da entidade. Atendido os requisitos mínimos estipulados 
em edital relativos às documentações necessárias, credencia-se a entidade 
participante por território concorrido e  registra-se a classificação das entidades 
em ata de classificação para fins de contratação  

 
8.2.3 Contratação das Organizações Fornecedoras; 
 

Após a avaliação e seleção da entidade com a melhor pontuação, 

contrata-se a entidade como organização fornecedora para fins de aquisição de 

alimentos e simultânea doação às unidades recebedoras. Passa-se, 

posteriormente, para a análise de documentação referente a proposta de venda 

entregue. (e de documentação referente à indicação de entidades da rede 

sócio assistencial para fins de credenciamento das unidades recebedoras em 

momento a ser definido em edital) 

 

8.2.4 Seleção e cadastramento dos beneficiários fornecedores (agricultores e 

agricultoras familiares): 

 

Nessa etapa serão registrados em um formulário próprio, conforme 

modelo disponibilizado em edital, os beneficiários fornecedores (agricultores 

familiares). Anexas ao formulário, deverão constar as cópias legíveis do CPF, 

RG e Declaração de Aptidão ao Pronaf plenamente ativa, assinada pelo 

produtor e a entidade não governamental responsável pela proposta de venda. 

 

8.2.5 Cadastramento das unidades recebedoras: 

 

Consiste na apresentação das entidades da rede sócio assistencial, dos 

municípios, que consistem a área de abrangência a serem beneficiadas pela 

doação dos alimentos adquiridos, que será feita no corpo da proposta de 

venda, acompanhadas de termo de compromisso entre a organização 

fornecedora e a unidade recebedora, conforme modelo fornecido em edital, 

além de documentos como CPF e RG do responsável pela unidade 

recebedora. No caso de entidades privadas, deverá ser apresentado também 

cópia de documento comprobatório de registro no Conselho de Assistência 

Social; 
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8.2.6 Entrega da proposta de venda dos beneficiários fornecedores junto com o 

Termo de Compromisso das Unidades Recebedoras: 

 

Consiste na apresentação à Secretaria de Agricultura Familiar para 

respectiva aprovação e homologação, a proposta de venda da organização 

fornecedora dos produtos a serem vendidos, através de preenchimento de 

formulário próprio, conforme modelo a ser disponibilizado em edital, 

acompanhado de formulário e anexos do cadastramento dos beneficiários 

fornecedores, e do termo de compromisso para recebimento dos alimentos 

firmado entre a organização fornecedora e unidade recebedora e demais 

documentos referentes à unidade recebedora. 

 

8.2.7 Elaboração do Termo de Entrega pelo Beneficiário Fornecedores e elaboração 

dos Termo de recebimento e aceitabilidade, dos produtos pela (s) Unidade (s) 

recebedora (s): 

 

A Organização Fornecedora responsável pela proposta emite o Termo 

de Entrega dos produtos do Beneficiário Fornecedor utilizando de formulário 

modelo indicado em edital, onde será indicado os produtos, quantidades, preço 

unitário, preço total e período de entrega, devidamente assinado pelo 

beneficiário fornecedor, pelo representante legal da organização fornecedora 

responsável pela proposta e validado pelo técnico da Secretaria de Agricultura 

Familiar ou EMATER, designado para tal; A entidade recebedora emite o 

Termo de Recebimento e Aceitabilidade, conforme modelo fornecido em edital, 

assinado pelo representante legal da unidade recebedora, pelo representante 

legal da organização fornecedora e validado pelo técnico da Secretaria de 

Agricultura Familiar ou EMATER, designado para tal. 

 

8.2.8 Acompanhamento da entrega dos produtos às entidades beneficiárias: 

 

Essa etapa consiste no acompanhamento das entregas dos produtos à 

entidade beneficiária recebedora, sendo de responsabilidade da organização 

fornecedora responsável pela proposta, por técnico da Secretaria de 

Agricultura Familiar ou EMATER-PI; 

 

8.2.9 Entrega de comprovantes para fins de pagamento pela Secretaria de 

Agricultura Familiar (Juntada de Comprovantes e Notas Fiscais): 

 

O processo de prestação de contas é de responsabilidade da 

organização fornecedora responsável pela proposta e consiste no 

encaminhamento à Secretaria dos documentos: a) Cadastro dos  Beneficiários 
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Fornecedores (agricultores e agricultoras familiares) e/ou suas organizações 

(cooperativas e associações) e documentação em anexo; b) Cadastro da (s) 

unidade (s) recebedora (s) e documentação em anexo; c) Proposta de venda 

dos beneficiários fornecedores e seus anexos; d) Termo de Compromisso da(s) 

unidade(s) recebedora (s), preenchido e devidamente assinado; e) Termos de 

Entrega dos Produtos pelos beneficiários fornecedores, devidamente assinados 

e Termos de Recebimento e aceitabilidade dos produtos pela (s) entidade (s) 

recebedora (s), devidamente assinados,  f) notas fiscais emitidas, e g) 

comprovantes de pagamento das organizações fornecedoras aos beneficiários 

fornecedores.  

 

9. AQUISIÇÃO, VALOR DE VENDA, DESTINAÇÃO DOS PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS E PREÇO PRATICADO 

 
9.1 Da Aquisição 

 
Serão adquiridos gêneros alimentícios oriundos da produção agrícola familiar, de 

origem animal e/o vegetal, na forma in natura, processada ou beneficiada, sendo cumpridos 

os requisitos de controle de qualidade definidos pelo Grupo Gestor Programa de Alimentação 

Saudável Emergencial. 

A aquisição dos produtos será realizada por intermédio de organizações fornecedoras 

previamente credenciadas em regime de inexigibilidade de licitação, na forma do art. 25, 

caput, da Lei 8666/93. 

 

9.2 Do Valor Máximo de Venda 

 

Cada beneficiário fornecedor terá um limite individual de venda respeitando o valor 

máximo de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) por ano. Assim, o montante máximo a 

ser contratado com a organização fornecedora será o resultado do número de agricultores 

familiares cadastrados na organização multiplicado pelo limite individual de comercialização, 

respeitado o valor limite de destinado a cada território, já considerado linhas acima nesse 

Termo de Referência.  

Caso a organização fornecedora contratada não atinja o valor máximo de venda 

destinado ao território, proceder-se-á uma nova contratação obedecendo a ordem de 

classificação das entidades credenciadas divulgada em ata de classificação. 

 

9.3 Da Destinação 

 

Os alimentos adquiridos no âmbito deste projeto serão destinados para famílias em 

risco de insegurança alimentar nos territórios já mencionados, aqui definidos como a área de 

abrangência. As famílias em situação de insegurança alimentar receberão os alimentos 

através de organizações previamente cadastradas e selecionadas em documento próprio 
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(proposta de venda) emitidos pelas organizações fornecedoras quando do seu 

credenciamento.  As unidades recebedoras serão, preferencialmente, os Centros de 

Referências em Assistência Social - CRAS dos municípios, podendo ser também 

associações, fundações, igrejas, entre outros, dos territórios que constituem a área de 

abrangência, desde que apresentem certificado de registro no Conselho de Assistência 

Social 

A guarda e o transporte dos produtos até a unidade recebedora ocorrerá a custo e 

responsabilidade dos agricultores familiares, tendo o auxílio das organizações fornecedoras 

quanto ao transporte. 

A partir da recepção dos produtos entregues a entidade beneficiária terá ampla 

responsabilidade para distribuição dos produtos para as famílias em situação de insegurança 

alimentar a partir da base da dados do CADÚNICO. 

Será de competência do Grupo Gestor deste projeto, através de resoluções, o 

estabelecimento das condições e dos critérios para doação dos alimentos aos beneficiários 

recebedores.  

 

9.4 Do preço dos produtos 

 

Os preços dos produtos a serem adquiridos serão compatíveis com os vigentes no 

mercado, em âmbito local ou regional, tendo por referência os aferidos e definidos no 

Programa de Aquisição de Alimentos Federal – PAA conforme ANEXO I deste Termo de 

Referência. 

. 
10. DO PAGAMENTO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS 
 

Os recursos financeiros necessários para a execução desse programa serão 

depositados integralmente em conta específica para esse fim, sendo de titularidade da 

Entidade Executora e cabendo a ela a sua gestão. 

A transferência dos recursos para as organizações fornecedoras será de 

responsabilidade da Secretária da Agricultura familiar – SAF que o efetuará após os 

comprovantes fiscais e atestos aos termos de entrega e de recebimento emitido pela 

Organização Fornecedora e Unidade recebedora respectivamente. A transferência será feita 

em uma única parcela em conta corrente especifica de titularidade da organização 

fornecedora indicada pela mesma no momento da contratação, no prazo de até 30 (trinta) 

dias úteis. 

Quanto ao pagamento dos produtos adquiridos dos beneficiários fornecedores 

(agricultores familiares) será de responsabilidade das organizações fornecedoras, que de 

posse dos recursos financeiros, recebidos da Secretaria da Agricultura Familiar – SAF, 

transferirá no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, para a conta bancária de cada um de 

agricultores cadastrados, os respectivos valores, conforme proposta cadastrada e produtos 
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entregues às unidades recebedoras e mediante verificação dos comprovantes mencionados 

no parágrafo anterior (preenchimento do termo de entrega e notas fiscais). Ficará sob 

responsabilidade da organização fornecedora a comprovação dos pagamentos realizados 

aos agricultores familiares. 

 

11. UNIDADE EXECUTORA E GRUPO GESTOR  
 
 
A Secretaria da Agricultura Familiar será responsável pela gestão e execução deste 

Programa de Aquisição de Alimentos, cabendo a mesma lançar o edital, selecionar as 

entidades interessadas, realizar e fiscalizar a contratação com as entidades que prestarão o 

serviço. 

Para melhor execução do projeto será formalizada Parceria entre a Secretaria de 

Agricultura Familiar - SAF, a Secretaria do Planejamento do Estado do Piauí - SEPLAN e o 

Instituto De Assistência Técnica e Extensão Rural Do Piauí - EMATER, para fins de 

instituição de um Grupo Gestor – GG do projeto. Este será um órgão colegiado de caráter 

deliberativo e não remunerado, vinculado à Secretaria da Agricultura Familiar - SAF, tendo 

como objetivo orientar e acompanhar a implementação do projeto. 

 

O Grupo Gestor - GG para o projeto terá a seguinte composição: 

 

I. 01 (um) representante da Secretaria da Agricultura Familiar - SAF; 

II. 01 (um) representante do Projeto Viva O Semiárido – PVSA; 

III. 01 (um) representante do Programa Geração de Emprego e Renda no 

Campo – PROGERE; 

IV. 01 (um) representante do Instituto De Assistência Técnica E Extensão 

Rural Do Piauí - EMATER,  

V. 01 (um) representante da Secretaria do Planejamento do Estado do 

Piauí – SEPLAN; 

 

O Grupo Gestor além de orientar e acompanhar a implementação do projeto, definirá 

através de resolução:  

 

a) metodologia complementar para a definição dos preços de compra dos alimentos, 

quando os preços de referências existentes no PAA federal forem insuficientes;  

b) o tipo, a quantidade e a qualidade dos alimentos a serem adquiridos;  

c) a forma de seu funcionamento, mediante a aprovação de regimento interno;  

d) outras medidas necessárias para a operacionalização do projeto. 

 
 

12. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
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Após a seleção em Edital por inexigibilidade de licitação, na forma do art. 25, caput, 

da Lei 8666/93, será celebrado Termo de Contrato entre a organização beneficiária e a 

Secretaria de Agricultura Familiar com vigência de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado, por 

mais 01 (um) ano. 

 

FASES MÊS 

ANO I 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Lançamento de Edital X            

Credenciamento da 
Entidade 

X            

Avaliação e Seleção da 
Entidade 

X            

Celebração dos 
Contratos 

X            

Execução do programa   X X X X        

Acompanhamento e 
Fiscalização do Contrato 

 X X X X        

Entrega de 
comprovantes de Entrega e 
de Recebimento e Notas 
Fiscais 

     X X X X X X X 

Pagamento às 
Entidades 

     X X X X X X X 

 
 
 

13. FONTE DOS RECURSOS 
 

Os recursos serão distribuídos proporcionalmente por Território, de acordo com a 

situação de calamidade perante a Pandemia e outros sinistros naturais (enchentes, secas, 

entre outros) e número de agricultores com experiência na execução de programas de 

comercialização através dos mercados institucionais, podendo os valores serem 

remanejados, entre territórios, conforme apresentação das demandas 

 

O valor estimado para execução da presente proposta é no total de R$ R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais) distribuídos separadamente em 06 (seis) territórios como 

discriminados na Planilha abaixo, previstos na Lei Orçamentária Anual, dentro da 

programação orçamentária a seguir: Programa de Trabalho: 0306, Ação: 4999, Fonte de 

Recursos: 100, Natureza da Despesa: 33.90.32, para o estabelecimento do credenciamento 

a ser celebrado com as organizações sociais. 
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TERRITÓRIO VALOR (R$) 

Lote   1 – Carnaubais 150.000,00 

      Lote   2 - Chapada Vale do Itaim 150.000,00 

Lote   3 – Cocais 200.000,00 

Lote   4 - Entre Rios 200.000,00 

Lote   5 - Vale do Guaribas 160.000,00 

6 – Vale do Canindé 140.000,00 

 
 

14. RESPONSABILIDADE PELA SUPERVISÃO DOS TRABALHOS 
 
Os trabalhos a serem contratados terão supervisão e aprovação de seus produtos 

pela Secretaria de Agricultura Familiar – SAF, através da Superintendência de Agricultura 

Familiar – SUPAF. 

 
15. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 
 
Fica assegurado à SAF/SUPAF, e às pessoas físicas e/ou jurídicas por ela indicadas, 

o direito de acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução dos serviços prestados pela 

organização fornecedora, com livre acesso aos locais de trabalho para a obtenção de 

quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução das atividades. 

A fim de exercer o acompanhamento e fiscalização dos serviços, a SAF/SUPAF 

indicará, por escrito, todos os interlocutores que a representarão no desenvolvimento do 

Contrato, inclusive a portaria do Grupo Gestor, sendo competente a este estabelecer os 

procedimentos detalhados de fiscalização do contrato, conforme o presente Termo de 

Referência. 

Caberá à fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido 

estipulada qualquer penalidade contratual. A fiscalização informará ao setor competente 

quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e, em caso de 

multa, a indicação de seu valor previsto contratualmente. 

A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a organização 

fornecedora de integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados. 

  
16. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
 
Deverão constar nos Termos do contrato com a entidade as observâncias abaixo: 

“A contratada deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e 

subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o 
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processo de licitação/seleção, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os 

propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 

indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor 

público no processo de licitação/seleção ou na execução de contrato/convênio; 

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo 

de influenciar o processo de licitação/seleção ou de execução de contrato/convênio; 

c) “práticacolusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou 

mais licitantes/proponentes, com ou sem o conhecimento de representantes ou 

prepostos do órgão licitador/convocador, visando estabelecer preços em níveis 

artificiais e não competitivos; 

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou 

indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em 

um processo licitatório/seletivo ou afetar a execução do contrato/convênio. 

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em 

inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do SAF, com o objetivo de 

impedir materialmente a apuração de alegações prevista neste contrato; (ii) atos cuja 

intenção seja impedir materialmente o exercício do direito da SAF de promover 

inspeção.” 

 
17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
A unidade executora do projeto recusará todo e qualquer produto que não atender às 

especificações, ou seja, considerado inadequado pela fiscalização. 

A licitante contratada responderá pelos danos que causar à Administração ou a 

terceiros na execução do objeto contratado, isentando a unidade executora de toda e 

qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos. 

Não será permitida a subcontratação do objeto. 

A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato de 

Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar conforme descrito no objeto, que 

estabelecerá com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em 

cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em 

conformidade com os termos da chamada pública e da proposta a que se vinculam, bem 

como do Capítulo III - Dos Contratos, da Lei 8.666/1993. 

Integrarão o futuro instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante, como se 

transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 

 

 

Teresina (PI), 09 de setembro de 2020. 

 

Liz Elizabeth Lopes Meireles 
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Superintendente da Agricultura Familiar
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ANEXO II[L1] – 

TABELA DE PREÇOS DOS PRODUTOS PAA/SAF 

 Nome Produto Preço / Kg 

1 ABACATE(Classificação sem características) 4,31 

2 ABÓBORA LEITE 2,13 

3 ABOBRINHA(Classificação sem características) 2,50 

4 ABACAXI (Classificação sem características) 1,81 

5 ACEROLA (Classificação sem características) 6,25 

6 ALFACE(Classificação sem características) 5,67 

7 ALHO Nacional in natura (Classificação sem características) 28,00 

8 ALHO Nacional em pasta (Classificação sem características) 38,50 

9 AZEITE DE BABAÇU(Classificação sem características) 12,50 

10 BANANA COMUM 2,40 

11 BATATA DOCE 2,42 

12 BERINJELA(Classificação sem características) 3,00 

13 BETERRABA(Classificação sem características) 2,88 

14 BISCOITO SEQUILHOS 12,00 

15 CARNE DE CAPRINO 18,00 

16 CARNE DE OVINO 19,50 

17 CENOURA(Classificação sem características) 2,92 

18 CHEIRO VERDE(Classificação sem características) 6,61 

19 COCO VERDE 0,67 

20 COUVE(Classificação sem características) 3,38 

21 DOCE DE BURITI ARTESANAL CASEIRO 12,00 

22 DOCE DE CAJU ARTESANAL CASEIRO 12,00 

23 DOCE DE GOIABA  16,00 

24 DOCE DE LEITE BARRA 15,00 

25 DOCE DE MAMÃO(Classificação sem características) 16,00 

26 FÉCULA DE MANDIOCA (Classificação sem características) 4,89 

27 FEIJÃO VERDE EM VAGEM 5,75 

28 GALINHA CAIPIRA(Classificação sem características) 20,00 
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 Nome Produto Preço / Kg 

29 GOIABA(Classificação sem características) 3,07 

30 LARANJA COMUM 2,79 

31 MAMÃO(Classificação sem características) 2,25 

32 MANGA (Classificação sem características) 2,71 

33 MARACUJÁ(Classificação sem características) 3,78 

34 MAXIXE(Classificação sem características) 3,04 

35 MELANCIA(Classificação sem características) 0,88 

36 MELÃO(Classificação sem características) 2,33 

37 MESORCAPO DE BABAÇU 20,00 

38 MILHO VERDE EM ESPIGA 1,86 

39 PEIXE TAMBAQUI(Classificação sem características) 9,04 

40 PEIXE TILAPIA (Classificação sem características) 10,63 

41 PEPINO(Classificação sem características) 1,96 

42 PIMENTÃO(Classificação sem características) 2,92 

43 POLPA DE ACEROLA(Classificação sem características) 5,76 

44 POLPA DE CAJÁ(Classificação sem características) 9,37 

45 POLPA DE CAJÚ(Classificação sem características) 5,76 

46 POLPA DE GOIABA(Classificação sem características) 5,29 

47 POLPA DE MAMÃO(Classificação sem características) 4,94 

48 POLPA DE MANGA(Classificação sem características) 5,55 

49 POLPA DE MELÃO(Classificação sem características) 5,77 

50 POLPA DE TAMARINDO(Classificação sem características) 4,88 

51 POLPA DE UMBU(Classificação sem características) 7,02 

52 QUIABO(Classificação sem características) 5,63 

53 RAIZ DE MANDIOCA COM CASCA 2,47 

54 RAPADURA(Classificação sem características) 6,43 

55 RÚCULA(Classificação sem características) 10,53 

56 TOMATE(Classificação sem características) 3,32 

57 UVA(Classificação sem características) 5,43 

 
*Preço de referência CONAB junho/2020
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ANEXO III 

MODELO DE PROJETO DE VENDA 
CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 01 /2020 

INEXIGIBILIDADE Nº 02 /2020 

 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 

I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

UNIDADE FORNECEDORA  

1. Nome do Proponente 2. CNPJ 

3. Endereço 4. Município/UF 

5. E-mail 6. DDD/Fone 7. CEP 

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

12. Nº de Associados 
13. Nº de Associados de acordo com a Lei 
nº 11.326/2006 

14. Nº de Associados com 
DAP Física 

15. Nome do representante 
legal 

16. CPF 17. DDD/Fone 

18. Endereço 19. Município/UF 

II - RELAÇÃO DE PRODUTOS  

  

1. Produto 2. Unidade 
3. 
Quantidade 

4. Preço de Aquisição* 5. 
Cronograma 
de Entrega 
dos produtos       4.1. Unitário 4.2. Total 
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OBS: * Preço publicado no Edital nº 001/2020. 

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

Local e Data 

 

Assinatura do Representante do Grupo 
Formal  

  

Fone/E-mail: 
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ANEXO IV 

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 1 /2020 

INEXIGIBILIDADE Nº 02 /2020 

MINUTA DE CONTRATO  
 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR. 

 

A Secretaria da Agricultura Familiar, pessoa jurídica de direito público, com sede à 
Rua João Cabral, N.º 2319, inscrita no CNPJ sob n.º 06.583.0001/84, representada 
neste ato pela Secretária de Estado, a Sra. Patrícia Vasconcelos Lima, doravante 
denominado CONTRATANTE, e por outro lado a organização fornecedora, com 
situado à Av. _____________, n.º____, em (município), inscrita no CNPJ sob n.º 
________________________,  doravante denominado (a) CONTRATADO (A), 
fundamentados nas disposições da Lei nº 8.666/93, e tendo em vista o que consta no 
credenciamento nº 001/2020, resolvem celebrar o presente contrato mediante as 
cláusulas que seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO: 

1.1 É objeto desta contratação consiste no credenciamento de organizações sociais 

sem fins lucrativos para serem unidades fornecedoras de gêneros alimentícios 

oriundos da agricultura familiar, conforme quantitativos e especificações 

constantes do edital e seus anexos, descritos no termo de referência, todos de 

acordo com o credenciamento n.º 01/2020, o qual fica fazendo parte integrante do 

presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DA OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO: 

2.1 O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da 
Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito na Cláusula Quarta deste 
Contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO LIMITE DE COMERCIALIZAÇÃO: 

3.1 O limite individual de venda de gêneros alimentícios por agricultor familiar, será de 
até R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos) por DAP e ano civil, dessa forma o valor 
máximo a ser comercializado pela entidade será esse valor individual de venda por 
agricultor multiplicado pela quantidade de agricultores cadastrados na organização. 

CLÁUSULA QUARTA- DO VALOR: 

4.1 Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no 
quadro), de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o 
valor total de R$ _____________ (_______________________), conforme valores 
fixados em tabela fornecida pela CONAB. 

javascript:LinkTexto('LEI','00008666','000','1993','NI','','','')
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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 Preço de Aquisição 

      
Preço Unitário 
(divulgado na 

chamada pública) 
Preço Total 

          

          

 
CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

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

dotações orçamentáriasprevistas no ano de 2020, para a Secretaria de Agricultura 

Familiar, Programa de Trabalho 0306, Ação: 4999, Natureza da despesa: 33.90.32, 

Fonte de Recursos: Tesouro Estadual. 

CLÁUSULA SEXTA- DO PAGAMENTO: 

6.1 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 e no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias após o atesto dos responsáveis pelo recebimento. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS PENALIDADES: 

7.1 O proponente, que não cumprir as obrigações assumidas ou os preceitos legais, 

estará sujeita às seguintes penalidades, assegurada a prévia defesa, sem prejuízo das 

sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: 

7.2 . Pelo atraso injustificado na execução do Contrato: 

7.2.1 multa de 2% (dois por cento), sobre o valor da obrigação não cumprida, 

por dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento); 

7.3 Pela inexecução total ou parcial do Contrato: 

7.3.1 Multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do Contrato ou da 

parte não cumprida; 

7.4. Pela inexecução total ou parcial do Contrato: 

7.4.1. Multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do Contrato ou 
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da parte não cumprida; 

7.4.2. Multa correspondente à diferença de preço resultante de nova 

contratação realizada para complementação ou realização da obrigação não 

cumprida. 

 

7.5 As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, 

consequentemente, o pagamento delas não exime a empresa contratada da reparação 

dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à 

Secretaria da Agricultura Familiar. 

 

I- ADVERTÊNCIA 

II.1 A aplicação da penalidade de advertência será efetuada nos seguintes casos: 

a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou nas licitações, 
desde que acarretem pequeno prejuízo ao Estado do Piauí, independentemente da 
aplicação de multa moratória ou de inexecução contratual, e do dever de ressarcir o 
prejuízo; 

b) Execução insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidade não 
recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de 
inidoneidade; 

c) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao 
desenvolvimento das atividades do Estado do Piauí, desde que não sejam passiveis 
de aplicação das sanções de suspensão temporária e declaração de inidoneidade. 

 

II- SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR 
COM A ADMINISTRAÇÃO 

II.2 A suspensão do direito de licitar e contratar com o Estado do Piauí pode ser 
aplicada aos contratados cujos inadimplementos culposos prejudicarem o 
procedimento licitatório ou a execução do contrato, por fatos graves, cabendo defesa 
prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da data do recebimento da intimação; 

II.3 A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o 
Estado do Piauí nos seguintes prazos e situações: 

a) Por 08 (seis) meses nos seguintes casos: 

I – Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente e na chamada 
pública que tenha acarretado prejuízos significativos para o Estado do Piauí; 

II – Execução insatisfatória do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicação da 
sanção de advertência. 

b) Por um ano: 

I – Quando o participante se recusar a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido 
pelo Estado do Piauí. 

c) Por 02 (dois) anos, quando o contratado: 
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I – Não concluir os serviços contratados; 

II – Fornecer produtos em desacordo com as especificações ou com qualquer outra 
irregularidade, contrariando o disposto no edital de chamada pública, não efetuando 
sua substituição ou correção no prazo determinado pelo Estado do Piauí; 

III – Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízos ao Município, 
ensejando a rescisão do contrato ou frustração do processo licitatório; 

IV – Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da chamada pública; 

V – Demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Estado do Piauí, 
em virtude de atos ilícitos praticados; 

VI – Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer 
informações de que seus empregados tenham conhecimento em razão da execução 
deste contrato, sem consentimento prévio do Estado do Piauí. 

 

III- DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

III.1 A declaração de inidoneidade será proposta pelo agente responsável pelo 
acompanhamento da execução contratual ao Gerenciador contrato do Estado do 
Piauí, se constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do Estado do 
Piauí, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que 
acarretem prejuízos ao Estado do Piauí ou aplicações sucessivas de outras sanções 
administrativas. 

III.2 A declaração de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação, perante o Gerenciador, após ressarcidos os 
prejuízos e decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

III.3 A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração 
Pública será aplicada ao participante ou contratado nos casos em que: 

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da chamada pública; 

demonstrarem não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Estado do Piauí,  
em virtude de atos ilícitos praticados; 

c) reproduzirem, divulgarem ou utilizarem em benefício próprio ou de terceiros, 
quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão 
de execução deste contrato, sem consentimento prévio do Estado do Piauí, em caso 
de reincidência; 

d) apresentarem ao Estado do Piauí qualquer documento falso, ou falsificado no todo 
ou em parte, com o objetivo de participar da chamada pública, ou no curso da relação 
contratual; 

e) praticarem fato capitulado como crime pela Lei 8.888/93. 
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III.4 Independentemente das sanções a que se referem o subitem anterior, o 
participante ou contratado está sujeito ao pagamento de indenização por perdas e 
danos, podendo ainda o Estado do Piauí propor que seja responsabilizado: 

a) civilmente, nos termos do Código Civil;perante os órgãos incumbidos de fiscalização 
das atividades contratadas ou do exercício profissional a elas pertinentes; 

b) criminalmente, na forma da legislação pertinente. 

III.5 Nenhum pagamento será feito ao executor dos serviços que tenha sido multado, 
antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres. 

III.6 As sanções serão aplicadas pelo Secretário Estadual de administração do Estado 
do Piauí, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de 
defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme § 3º do art. 88 da Lei nº 
8.888/93. 

III.7 As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter 
compensatório e assim, o seu pagamento não eximirá a Contratada de 
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

III.8 O Contrato a ser celebrado poderá ser rescindido na forma dos artigos 88 e 89 da 
lei 8.888/93, nos casos: 

I – Administrativamente, nos seguintes casos: 

a) Não cumprimento de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes 
executivos ou de prazos; 

b) Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes 
executivos ou de prazos; 

c) Lentidão no seu cumprimento, levando o Estado do Piauí a comprovar a 
impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos 
estipulados; 

d) Atraso injustificado no início das obras, serviços ou fornecimentos; 

e) A paralisação das obras, dos serviços ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 
comunicação ao Estado do Piauí; 

f) A Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do participante 
contratado a outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão 
ou incorporação do participante contratado, não admitido previamente pelo Estado do 
Piauí; 

g) Desatendimento às determinações regulares das autoridades designadas para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores; 

h) Cometimento reiterado de faltas na execução do objeto contratado; 

i) Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil em condições que, a 
juízo do Estado do Piauí, ponham em risco a perfeita execução das obras e serviços; 

j) Dissolução da sociedade contratada; 
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l) Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do participante 
contratado que, a juízo do Estado do Piauí, prejudique a execução do Contrato; 

m) Razões de interesse do serviço público de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinada pelo Estado do Piauí e exaradas no processo administrativo 
referente ao Contrato; 

n) Supressão de obras e serviços que acarretem modificações do valor inicial do 
Contrato além do limite imposto ao contratado; 

o) Suspensão de sua execução, por ordem escrita do Estado do Piauí por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que 
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações. É 
assegurado ao participante contratado, nesses casos, o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a 
situação; 

p) Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo Estado do Piauí, 
em razão da execução do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao 
participante contratado, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas 
obrigações, até que seja normalizada a situação; 

q) Não liberação, pelo Estado do Piauí, de área ou local para execução dos serviços, 
nos prazos contratuais, assegurado ao participante contratado o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação; 

r) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, que seja 
impeditivo da execução do Contrato. 

s) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 28, sem prejuízo das sanções 
penais cabíveis. 

II – Amigavelmente pelas partes.       

III – Judicialmente. 

III.9 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita 
e fundamentada da autoridade competente. 

III.10 No caso de rescisão administrativa embasada em razões de interesse do serviço 
público, prevista nas letras “l”, “m”, “n”, “o”, “p” e “q”, do inciso “I” do 18.14, sem que 
haja culpa do participante contratado, este será ressarcido dos prejuízos que houver 
sofrido, regularmente comprovado, tendo ainda direito a: 

a) – Devolução da garantia prestada; 

b) – Pagamento devido pela execução do Contrato até a data da rescisão; 

c) – Pagamento do custo da desmobilização 

III.11 A rescisão administrativa elencadas nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h” 
“i”, “j”, “k” “l” e “q”, poderá acarretar as seguintes conseqüências, aplicáveis segundo a 
ocorrência que a justificar, sem prejuízos das sanções previstas: 
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a) – assunção imediata do objeto do Termo de Cooperação Técnica, no estado e local 
em que se encontrar, por ato próprio do Estado do Piauí; 

b)– ocupação e utilização, nos termos da legislação vigente, do local, instalação, 
equipamentos, material e pessoal empregados na execução do Termo de Cooperação 
Técnica, necessário à sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos 
posteriormente, mediante avaliação na forma do inciso V do Art. 58, da Lei nº 8.888/93 
e suas alterações; 

c) – execução de garantia contratual, para ressarcimento do Estado do Piauí dos 
valores das multas e indenizações a ela devida; 

d) – retenção dos créditos decorrentes do Termo de Cooperação Técnica até o limite 
dos prejuízos causados ao Estado do Piauí. 

III.12 A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do subitem anterior fica a 
critério do Estado do Piauí, que poderá dar continuidade às obras, serviços e 
fornecimento por execução direta ou indireta. 

III.13 O presente Termo de Cooperação Técnica poderá ser rescindido, ainda, pelo 
Estado do Piauí, se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em parte, a 
execução das obras, serviços e fornecimento, sem prévia e expressa autorização do 
Estado do Piauí. 

III.14 Não poderão ser invocados como motivo de força maior ou caso fortuito, senão 
aquele previsto no art. 393 do Código Civil Brasileiro. 

III.15 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA – DA GUARDA DOS DOCUMENTOS: 

8.1 O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido pelo prazo 
de 5 (cinco) anos, 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 Alimentícios da Agricultura Familiar e documentos 
anexos, estando à disposição para comprovação. 

CLÁUSULA NONA-DOS DANOS CAUSADOS: 

9.1 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 DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

I - São obrigações da SAF: 

a) designar equipe técnica institucional para o acompanhamento dos serviços 
contratados; 

b) supervisionar,  acompanhar  e  avaliar  as  atividades  de  execução  das aquisições 
contratados; 

c) realizar o monitoramento, avaliação e fiscalização de execução física do contrato, a 
partir da apresentação, pela CONTRATADA,  
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d) pagar o preço total contratado mediante apresentação, pela CONTRATADA, de 
produtos previamente aprovados, de relatórios de atividades e prestação de contas da 
CONTRATADA. 

II - São obrigações da CONTRATADA: 

Além das responsabilidades resultantes deste contrato, das demais disposições 
regulamentares  pertinentes  aos  serviços  a  serem  executados  e  das  obrigações 
constantes na chamada pública vinculada a este contrato, a CONTRATADA obriga-se 
a: 

a) abrir conta corrente específica, destinada à movimentação financeira deste 
CONTRATO; 

b) prever e disponibilizar os recursos físicos, humanos e materiais necessários 
para garantir a execução dos serviços; 

c) prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela SAF, 
relativamenteà execução do contrato; 

d) apresentar à SAF, para  possíveis  ajustes  e  aprovação  final,  as  peças  de 
comunicação produzidas - como cartilhas, cartazes, folders, entre outros que sefaçam 
necessários para o trabalho que desempenhará; 

e) dispor de uma equipe técnica de profissionais, para acompanhamento e apoio 
operacional, cujos perfis atendam aos requisitos técnicos pertinentes às 
metaspactuadas, ficando ao seu encargo o planejamento estratégico, o cadastramento 
dos agricultores familiares até a finalização de todo processo; 

f) apresentar relação da equipe técnica de agricultores contratados paraexecutar 
o projeto, informando: data da contratação; nome; CPF/MF e valor fornecido. 

g) zelar para que os beneficiários (unidades recebedoras) a serem contemplados com 
os alimentos estejam enquadrados nos critérios de elegibilidade da SAF. 

h) responder pela qualidade técnica dos alimentos fornecidos, de acordo com as 
orientações técnicas contidas no termo de referência. devendo realizar manutenções e 
substituição no prazo de 24( vinte e quatro) horas após o recebimento do alimento. 

i) manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à 
execução deste contrato, para fins de monitoramento, fiscalização eacompanhamento; 

j) responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e previdenciária, 
inclusive os decorrentes de eventuais demandas judiciais relativas a recursoshumanos 
utilizados na execução do objeto deste contrato, bem como por todos osônus 
tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente instrumento; 

k) permitir o livre acesso de pessoas credenciadas pela SAF e de controle para 
fiscalização da entrega dos alimentos, quando necessário for; 

m)articular, mobilizar, sensibilizar o público beneficiário objetivando suas participações 
nas ações específicas da execução do presente contrato; 

n) obrigação de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
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exigidas no procedimento de credenciamento nos termos do artigo 55, XIII, da Lei n. 
8.666/1993; 

III. A 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, 
garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas 
já realizadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA MULTA: 

11.1 A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, 
cobrada judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO: 

12.1 A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato 
da Secretaria da Agricultura Familiar e outras entidades designadas pelo contratante 
ou pela legislação. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICADA: 

13.1 O presente contrato rege-se, ainda, pelo credenciamento n.º 001/2020, pela Lei 
nº 8.666/1993, em todos os seus termos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS ADITAMENTOS: 

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES: 

15.1 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 fax, transmitido pelas partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA RESCISÃO: 

16.1 Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, 
por carta, consoante Cláusula Décima Quinta, poderá ser rescindido, de pleno direito, 
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos 
seguintes casos: 

a) por acordo entre as partes; 

javascript:LinkTexto('LEI','00008666','000','1993','NI','','','')
javascript:LinkTexto('LEI','00008666','000','1993','NI','','','')
javascript:LinkTexto('LEI','00008666','000','1993','NI','','','')
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b) pela inobservância de qualquer de suas condições; 

c) por quaisquer dos motivos previstos em lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA: 

17.1 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 OITAVA – DO FORO: 

18.1 É competente o Foro da Comarca de Teresina Estado do Piauí 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. 

Teresina(PI), ____ de ___________2020. 

 
______________________________________________ 

SECRETÁRIO 
______________________________________________ 

CONTRATADA 
TESTEMUNHAS: 
1. ________________________________________ 
2. ________________________________________ 
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ANEXO V 

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01 /2020 

INEXIGIBILIDADE Nº 02 /2020 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA 

DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 

Razão Social: 
Endereço: 
Cidade/Estado: 
CNPJ: 
Ref.: CREDENCIAMENTO Nº 01/2020 

A organização social ______________________________________, 

inscrita no CNPJ sob o nº ________________________, por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr.(a) _________________________, portador(a) da Carteira 

de Identidade nº _______________ e do CPF nº ________________, DECLARA, 

para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (). 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.) 

 

Local, ______ de ____________________ de 2020. 

 

(nome e assinatura do responsável legal) 

(número da carteira de identidade e órgão emissor) 
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ANEXO VI 

 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01 /2020 

INEXIGIBILIDADE Nº 02 /2020 

TERMO DE COMPROMISSO DA UNIDADE RECEBEDORA 

 
Secretaria da Agricultura Familiar -SAF 

TERMO DE COMPROMISSO DA UNIDADE RECEBEDORA 

UNIDADE 
RECEBEDORA:   

  

Nº de inscrição no 
CNPJ:  

  
2.Código da Atividade Econômica(consta no 
cartão do CNPJ) 

  Principal:                                                    Secundária:(   ) 

Razão Social:    

4. Nome Fantasia:   

5. Endereço Completo:    

  7. Município:    8. UF: PI 

9. Representante 
Legal:  

  

10. Cargo/Função:        11. Nº CPF:    

12. Telefone: 13. E-mail:    

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO DA UNIDADE RECEPTORA 

14. Identificação do 
serviço prestado 

15. Propósito 16. Indicadores 17. Quantidade 

      

  

  
 

  
 

Eu, Responsável legal pela Unidade Recebedora acima descrita declaro sob as penas 
da lei, declaro ter total conhecimento sobre as regras do termo de referência, projeto 
técnico e edital que regula o processo de aquisição de alimentos e simultânea doação, 
declaro ainda que a Unidade Executora Secretária da Agricultura Familiar - SAF, que 
definiu os produtos e volumes de alimentos a serem destinadas a Unidade 
Recebedora que represento, e que os alimentos destinados e suas respectivas 
quantidades, constantes da Proposta de Participação, serão utilizados exclusivamente 
por esta Unidade Recebedora para atendimento aos beneficiários consumidores 
atendidos. 
Durante a vigência da Proposta de Participação, conforme disponibilidade da Unidade 
Executora, me comprometo a:  
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( ) Receber os produtos relacionados na Proposta de Participação diretamente no 
endereço desta Unidade Recebedora; 
 
( ) Retirá-los no local definido pela Unidade Fornecedora. 
Além do representante legal da Unidade Recebedora, estão autorizadas a receber os 
alimentos e a assinar os respectivos 
 ( ) Termos de Recebimento e Aceitabilidade ou 
 ( )Termos de Doação, as seguintes pessoas: 
 
 

Nome: _________________________________________ Nº CPF: _______________ 

Cargo: _________________________________________ Nº RG: ________________ 

    Nome: _________________________________________ Nº CPF: _______________ 

Cargo: _________________________________________ Nº RG: ________________ 

    Nome: _________________________________________ Nº CPF: _______________ 

Cargo: _________________________________________ Nº RG: ________________ 
 
Dos documentos de necessários para participação 
Estou ciente da obrigatoriedade de encaminhar anexo a este Termo de Compromisso, 
os documentos abaixo relacionados, sob pena, desta Unidade Recebedora, ser 
desvincula 
Cópia de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
Dos Direitos 
• Ter conhecimento prévio da Proposta de Participação da Unidade Executora; 
• Receber os alimentos na quantidade e periodicidade previstos na proposta de 
participação da unidade executora. 
Das Responsabilidades e Obrigações 
• Fazer a pesagem dos produtos no momento do seu recebimento na presença do 
responsável pela entrega; 
• Assinar o Termo de Recebimento e Aceitabilidade sempre que receber os produtos 
diretamente do Beneficiário Fornecedor, atestando que os alimentos foram entregues 
nas quantidades acordadas, bem como a qualidade dos mesmos. 
    E por ter lido e estando de acordo com os termos apresentados, as obrigações 
assumidas, e as                         condições estabelecidas, as partes assinam o 
presente Termo em duas vias de igual teor e para um só                                                       
efeito. 
Local e Data 

         

 _________________________________ _____________________________ 

 Responsável legal pela Unidade 
Recebedora 

Responsável Pela Unidade Executora  

 Nome: Nome:  
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 CPF:    CPF:   

     Matrícula :  
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ANEXO VII 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01 /2020 

INEXIGIBILIDADE Nº 02 /2020 

TERMO DE ACEITABILIDADE- INSTITUIÇÃO  
 

 

Atesto que ______________________________   CNPJ 

__________________, representada por: 

___________________________________CPF: _______________ 

Recebeu em       /     /      , ou durante o período de   __  /  __  /  ____  á   __ / 

__ / ____  dos(as)produtos relacionados abaixo: 

PRODUTO Quantidad
e 

Unidade V.Unit. Valor Total 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTAL     

 
Anexar notas fiscais  
Neste termos, os produtos entregues estão de acordo com a Proposta 
de Venda nº  e totalizam o valor de R$:___________             ( 
_____________ ). Declaro que os produtos recebidos estão de acordo 
com os padrões de qualidade e que a destinação final dos produtos 
recebidos estão de acordo com as normas da Lei. 
                                      
 _______________________, ___de _________ de ________ 
  
_____________________________________             

__________________________________ 
 
Representante da Instituição Beneficiaria                                     Responsável Técnico 

SAF 
 


