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1. Introdução

A presente Chamada Pública, elaborada pelo Departamento de Assistência Técnica 
e Extensão Rural – DATER/SAF/MDA em parceria com o Departamento de Geração de 
Renda  e  Agregação  de  Valor  -  DGRAV/SAF/MDA,  apresenta  as  orientações  para 
contratação e execução de serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER),de 
acordo com o estabelecido pela Lei nº12.188, de 11 de janeiro de 2010 (Lei de ATER),  
que  institui  a  Política  Nacional  de  Assistência  Técnica  e  Extensão  Rural  (Pnater)  e 
estabelece as bases para a execução do Programa Nacional de Assistência Técnica e 
Extensão Rural. 

O Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário  –  MDA,  por  meio de suas políticas e 
programas  voltadas  para  a  comercialização,  tem  incentivado  a  agricultura  familiar  a 
organizar sua base produtiva e melhorar a gestão de seus empreendimentos coletivos. Os 
mercados institucionais têm ganhado importância neste cenário e o Programa Nacional de 
Alimentação  Escolar  -  PNAE  é  um  dos  mais  relevantes.  No  entanto,  este  mercado 
representa um grande desafio para as organizações da agricultura familiar, uma vez que é 
executado em todos os municípios e estados brasileiros. Sua implementação e sucesso 
requerem  qualificar  a  atuação  de  suas  organizações  no  apoio  à  produção  e  à 
comercialização,  de  produtos  “in  natura” e  beneficiados.  Assim,  para  atender  a estes 
novos  desafios  é  fundamental  investir  em  processos  de  ATER  para  qualificação  e 
fortalecimento da gestão dos empreendimentos coletivos da agricultura familiar.

A Lei  n°  11.947,  de  16  de  junho  de  2009,  representa  uma  conquista  para  a 
agricultura familiar brasileira. Em seu artigo 14 há a determinação de que “do total dos 
recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta 
por cento) deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da 
agricultura  familiar  e  do  empreendedor  familiar  rural  ou  de  suas  organizações, 
priorizando-se  os  assentamentos  da  reforma  agrária,  as  comunidades  tradicionais 
indígenas e comunidades quilombolas”.

O orçamento disponibilizado no ano de 2011 para o fornecimento da alimentação 
escolar, para os 44 milhões de beneficiários do programa, é de 3 bilhões de reais. Sendo 
assim,  o  percentual  para  a  agricultura  familiar  alcança  o  considerável  volume  de 
aproximadamente 1 bilhão de reais, no mínimo.

Apesar  de  representar  grande  conquista,  o  mercado  do  PNAE impõe  também 
enorme desafio  para as organizações produtivas  da agricultura familiar,  uma vez que 
possui  complexidade  própria,  com  uma  série  de  especificidades.  Compreender  tais 
especificidades e identificar as melhores formas de promover a comercialização dos seus 
produtos, é condição para o sucesso da inserção da agricultura familiar neste mercado 
bilionário.

Nas  regiões  metropolitanas  e  grandes  cidades  do  Brasil,  encontra-se  um  dos 
principais desafios à inserção dos produtos da agricultura familiar no mercado do PNAE. 
Como os recursos repassados para a alimentação escolar pelo PNAE/FNDE/MEC são 
proporcionais ao número de alunos matriculados, parcela significativa deles concentra-se 
nestas populosas cidades. Dado o elevado grau de urbanização, no entanto, o número de 
agricultores familiares locais é significativamente menor. Assim, tais regiões apresentam a 
condição específica de, por um lado, disporem de um mercado institucional de peso e, por 
outro, não comportarem quantidade compatível de agricultores familiares. 

Nesta Chamada, portanto, estão listados para cada uma das cinco (05) unidades 
da federação: Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, os 
municípios que por se enquadrarem nessas características, são o mercado principal para 
as cooperativas beneficiárias do serviço de ATER. Também estão incluídas neste mercado 
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as escolas estaduais inseridas nesses municípios.
Pelo  lado  da  demanda,  são  beneficiários  da  Chamada  os  empreendimentos 

coletivos da agricultura familiar, aqui entendidos como arranjos coletivos de agricultores 
familiares, caracterizados como pessoa jurídica e detentores da DAP Jurídica (Declaração 
de Aptidão do Pronaf).

Um dos principais problemas enfrentados pela agricultura familiar para atender a 
este  mercado  é  a  organização  de  seus  empreendimentos  coletivos.  Estes  ainda 
apresentam fragilidades do ponto de vista gerencial, identificadas pela baixa qualificação 
em ferramentas de gestão e a inexistência de investimentos em modernização de seus 
processos  para  a  agregação  de  valor  aos  seus  produtos.  Estas  fragilidades  acabam 
gerando ineficiência e instabilidade no momento de expansão  de acesso aos mercados. 

Desta forma, torna-se fundamental  a adoção de ações e de estratégias no sentido 
de  promover  e  qualificar  cooperativas  e  associações  para  a  inserção  nos  diversos 
processos de comercialização. Essas ações devem ser focadas especialmente na criação 
de alternativas de prestação de assistência técnica e extensão rural em gestão para os 
empreendimentos  coletivos  da  agricultura  familiar.  O  fortalecimento  dos  sistemas  de 
gestão destes pode proporcionar maior estruturação e organização e sua inclusão aos 
mercados institucionais e formais.

Para desenvolver a ATER em gestão, esta Chamada irá adotar instrumentos de 
metodologia  específica   que  foi  desenvolvida  e  adaptada  para  as  organizações  da 
agricultura familiar, que é a Metodologia de Assistência Técnica em Organização, Gestão, 
Produção e Comercialização para empreendimentos da agricultura familiar - MAT-Gestão 
(Anexo I).

A metodologia MAT-Gestão é uma metodologia singular e com uma abordagem 
multidisciplinar que permite a identificação e solução de problemas técnicos gerenciais e 
tecnológicos  a  fim  de  incrementar  a  competitividade  e  promover  a  cultura  de 
sustentabilidade social e econômica nos empreendimentos da  agricultura familiar. 

Assim, o objetivo geral dos serviços a serem prestados pela entidade contratada é 
a efetiva realização da compra da agricultura familiar  pelos municípios ou secretarias 
estaduais de Educação e a qualificação da gestão destes empreendimentos. Portanto,  
para além das atividades voltadas aos empreendimentos é imprescindível que a equipe 
técnica  do  projeto  mantenha  articulação  e  apoio  constantes  aos  gestores  públicos 
responsáveis pelas compras. Prestar a estes gestores informações corretas sobre tudo 
que envolver compra da agricultura familiar, em especial a pauta de produtos disponíveis  
pelos empreendimentos atendidos, é condição para a completa realização das atividades 
aqui contratadas.

2. Objeto

Seleção de entidades executoras de serviços de assistência técnica e extensão 
rural para qualificação da gestão, fortalecimento e inserção de empreendimentos coletivos 
da agricultura familiar e seus gêneros alimentícios no Programa Nacional de Alimentação 
Escolar e outros.

3. Entidades Executoras

Poderão participar  desta Chamada Pública as instituições públicas ou privadas, 
com ou  sem fins  lucrativos,  previamente  credenciadas  no  Sistema de  Ater  Pública  -  

3



SIATER, na forma da Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010, do Decreto nº 7.215, de 15 
de junho de 2010 e portarias que regulamentem o tema. Assim como estar cadastrada no 
Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF.

4. Público Beneficiário

Serão  beneficiários  do  objeto  desta  Chamada  Pública  60  empreendimentos 
coletivos  da  agricultura  familiar,  entendidos  como  arranjos  coletivos  de  agricultores 
familiares, caracterizados como pessoa jurídica, detentores da DAP Jurídica. Sendo que 
20% dos empreendimentos de cada lote poderão ser indicados pelo MDA,  para atender a 
critérios de priorização de gênero, raça, etnia, renda ou outro, desde que justificadamente.

Não serão beneficiários desta Chamada Pública empreendimentos da agricultura 
familiar  assistidos  por  convênios,  contratos de repasse e contratos  administrativos  de 
ATER celebrados pelo governo federal, que estejam em execução e com o mesmo objeto.

5. Área geográfica da prestação dos serviços

Os  serviços  foram  organizados  em  lotes  com  definição  dos  municípios 
compradores,  municípios  fornecedores  e  número  de  empreendimentos  coletivos  da 
agricultura familiar, que devem ser atendidos em cada lote. A área de abrangência dos 
lotes definidos é estadual.

LOTE UF COMPRADORES 1 FORNECEDORES Nº 
EMPREEDIMENTOS

Nº TOTAL DE 
EMPREENDIMENTOS

1

GO

Secretaria Estadual de 
Educação
Goiânia
Aparecida de Goiânia
Anápolis
Formosa
Planaltina

Abrangência 
Estadual 18

30

TO

Secretaria Estadual de 
Educação
Palmas
Araguaína
Gurupi

Abrangência 
Estadual

07

DF
Secretaria Estadual de 
Educação

Abrangência 
Estadual

05

2

MT

Secretaria Estadual de 
Educação
Cuiabá
Várzea Grande
Sinop
Rondonópolis
Cáceres

Abrangência 
Estadual

20

30
MS Secretaria Estadual de 

Educação
Campo Grande Abrangência 10

1 As  secretarias  estaduais  de  Educação  (SEDUC)  também  são  consideradas  entidades  executoras,  detentoras  de  um  grande 
montante do recurso repassados pelo FNDE para alimentação escolar do Estado. Nesses termos também são consideradas público 
comprador, apto a receber estudo de demanda e projetos de venda dos empreendimentos coletivos da agricultura familiar. 
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LOTE UF COMPRADORES FORNECEDORES Nº 
EMPREEDIMENTOS

Nº TOTAL DE 
EMPREENDIMENTOS

Dourados
Corumbá
Ponta Porã

Estadual

Ao se candidatarem, as entidades executoras de ATER deverão optar por prestar 
seus serviços em um ou mais lotes, contemplando todas as atividades que compõem o 
serviço  definido  nesta  Chamada Pública.  Deverá  ser  apresentada uma proposta  para 
cada lote em que a entidade pretenda concorrer. As propostas devem ser enviadas em 
envelopes separados.

6. Descrição das atividades para a prestação dos serviços

Para cumprir com o objeto desta Chamada Pública, serão contratadas atividades 
individuais  e  grupais  para  empreendimentos  coletivos  da agricultura  familiar,  a  serem 
executadas  pela  entidade  contratada.  O  detalhamento  do  número  e  os  custos  das 
atividades estão no Anexo II.

Serão  consideradas  atividades  individuais  aquelas  que  atenderem  a  um  único 
empreendimento,  e  grupais  aquelas  que  atenderem  a  um  grupo  de  agricultores 
representantes de vários empreendimentos. Serão consideradas ainda atividades grupais 
aquelas que reúnam multiplicidade de atores.

Todas as atividades exigirão sistematização dos dados e elaboração de documento 
em meio eletrônico, utilizando softwares e equipamentos eletrônicos indicados pelo MDA,  
quando for o caso.

Em  caso  de  identificação  de  um  número  de  empreendimentos  coletivos  da 
agricultura familiar portadora de DAP jurídica inferior ao número definido no item 05, a 
entidade contratada deverá viabilizar a emissão destas.

As entidades selecionadas deverão indicar dois representantes para participar de 
três reuniões em Brasília – DF:  a primeira para definição das estratégias de atuação,  
formação e capacitação técnica sobre a Lei nº11.947/2009 e normativos relacionados com 
técnicos do MDA, em data a ser definida. A segunda e terceira para avaliações parciais do 
andamento  do  projeto,  também  em  datas  a  serem  definidas.  Os  gastos  com 
deslocamento e diárias serão custeados pela instituição selecionada.

Serão realizadas duas oficinas de capacitação da Metodologia MAT, todas sob a 
coordenação  do  MDA.  Uma formação  inicial  a  ser  desenvolvida  no  primeiro  mês  de 
execução do contrato em data e local a serem a serem definidos. Outra no quinto mês de 
execução do projeto contratado. Ambas com todos os técnicos da equipe, com duração 
de cinco (05) dias. Os gastos relacionados com deslocamento e diárias da equipe técnica 
do projeto serão  custeados pela instituição selecionada.

Os beneficiários dos serviços  de ATER previstos  nesta  Chamada receberão os 
seguintes serviços:

6.1 Serviços de ATER para o público DAP jurídica

1ª Atividade - Diagnóstico Individual dos Empreendimentos Coletivos da Agricultura 
Familiar 

Esta atividade será realizada nos principais empreendimentos do estado, sob o 
ponto de vista de serem os mais estruturados, organizados e com maior produção, atual  
ou  potencial,  para  fornecerem  gêneros  alimentícios  para  o  Programa  Nacional  de 
Alimentação Escolar  de pelo menos um dos municípios compradores desta Chamada 
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Pública. O número de diagnósticos irá variar de acordo com o lote, conforme a tabela a 
seguir:

LOTE Nº DE DIAGNÓSTICOS
Lote 1 30

Lote 2 30

Deverá ser realizado um (01) diagnóstico por empreendimento identificado como 
potencial fornecedor de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação 
Escolar. Nesta atividade deverá ser utilizado o instrumento de diagnóstico da metodologia 
MAT - Gestão que será disponibilizado pelo MDA. 

Antes da aplicação do Diagnóstico, o empreendimento deverá assinar um Termo de 
Adesão manifestando o interesse em receber a metodologia MAT e em fornecer alimentos 
para  os  municípios  compradores,  bem como em receber  o  plano  de  negócio,  dando 
continuidade às demais atividades desta Chamada Pública.

Entende-se  como  diagnóstico  o  levantamento  da  situação  geral  do 
empreendimento  com  relação  a  sete  áreas  funcionais:  administração  e  estrutura 
organizacional;  recursos  humanos;  finanças  e  custos;  vendas  e  marketing;  comércio 
exterior; gestão industrial e ambiental, além da identificação do volume da produção atual 
ou potencial;  produtos comercializados (tipo de produto, período da oferta, quantidade 
comercializada em 2011 e previsão para 2012; situação do empreendimento ao acesso 
dos  serviços  de  inspeção  (SIM,  SIE,  SIF  e  outros);  situação  do  empreendimento  ao 
acesso dos serviços de vigilância sanitária (ANVISA, SIV e outros);  situação geral  do 
empreendimento  em  relação  à  regularização  jurídica,  fiscal,  tributária;  quantidade  de 
agricultores  familiares  associados  ao  empreendimento;  acesso  às  políticas  públicas 
voltadas para o acesso a mercados no âmbito do governo federal, estadual e municipal.  
Além de identificar a sua capacidade para agroindustrialização, comercialização e gestão 
do negócio e custo de produção.

No diagnóstico  também deve constar  a  matriz  de identificação estratégica2 e  a 
declaração de avaliação do técnico da efetiva capacidade do empreendimento em atender 
ao mercado da alimentação  escolar. 

2ª Atividade - Estudo da Demanda dos Municípios Compradores 
O  Estudo  da  demanda  tem como  objetivo  levantar  informações  das  entidades 

executoras do PNAE nos municípios compradores, no que tange a gestão do programa e 
responsáveis,  gestão dos recursos repassados pelo  FNDE,  cardápios,  processamento 
dos  alimentos,  compra  de  gêneros  alimentícios  da  agricultura  familiar,  procedimentos 
administrativos, logística de distribuição e armazenamento, análise da implementação do 
artigo 14 da Lei 11.947/2009.

A  efetividade  do  Estudo  de  Demanda  exigirá  amplo  e  contínuo  contato  da 
instituição contratada do projeto com as entidades executoras do PNAE dos municípios 
compradores.  Para  tanto,  deverão  ser  realizadas  no  mínimo  duas  (02)  reuniões  por 
entidade executora do PNAE nos municípios compradores.

Nesta atividade deverá ser utilizado roteiro fornecido pelo MDA e, posteriormente, 
disponibilizado em formato eletrônico.

O  Estudo  deverá  ser  sistematizado  e  apresentado,  em  oficina,  para  os 
empreendimentos  diagnosticados.  Trata-se  de  uma  oficina  por  município  comprador, 
sendo obrigatória a participação mínima de três (03) empreendimentos.

2 A matriz de identificação estratégica  demonstra a situação das áreas funcionais de cada empreendimento.
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Para a participação dos empreendimentos deverá ser assegurado o fornecimento 
de  materiais  didáticos  adequados  (quando  necessário),  alimentação,  transporte  e 
alojamento, de forma a garantir a gratuidade, qualidade e acessibilidade à atividade.

LOTE Nº DE ESTUDOS DE DEMANDA
Lote 1 11

Lote 2 11

LOTE Nº DE OFICINAS POR 
MUNICÍPIO COMPRADOR

Nº TOTAL DE OFICINAS 

Lote 1 01 09

Lote 2 01 09

3ª Atividade - Plano de Negócio PNAE
O  Plano  de  Negócio  PNAE  deverá  ser  aplicado  aos  empreendimentos 

diagnosticados  e  que  tenham  respostas  positivas  nas  duas  (02)  declarações  do 
Diagnóstico (Termo de Adesão e avaliação do técnico).  Deve-se elaborar um (01) Plano 
de Negócio PNAE por empreendimento. Cada Plano de Negócio deve ter a análise da 
demanda de ao menos um município comprador listado na área de abrangência dos lotes. 

LOTE UF Nº DE PLANOS DE 
NEGÓCIO

Nº TOTAL DE 
PLANOS DE 

NEGÓCIO

Lote 1
GO 18

30DF 05
TO 07

Lote 2 MT 20 30MS 10

Nesta atividade deverá ser utilizado o modelo de formulário fornecido pelo MDA a 
ser disponibilizado em formato eletrônico.

O  Plano  de  Negócio  PNAE  deve  ser  resultado  de  um  processo  de  debate  e 
apropriação  por  participantes  de  um  empreendimento,  que  se  lançam  a  estudar  os 
potenciais e as limitações das suas atividades econômicas, bem como as oportunidades e 
espaços  de  concorrência  no  mercado,  para  assim  poderem  superar  dificuldades  e 
progredir com melhor desempenho na venda de seus produtos para o PNAE. 

Cabe destacar que este Plano de Negócio PNAE tem por objetivo apresentar uma 
proposta  de  adequação  do  empreendimento  da  agricultura  familiar  para  a  venda  à 
alimentação escolar. 

Nesse sentido, o Plano de Negócio do empreendimento deverá ser constituído por 
uma análise das atuais condições do mercado da alimentação escolar de um ou mais 
municípios  potenciais  compradores  dos  produtos  da  agricultura  familiar  (análise  da 
demanda) e por uma análise do potencial de organização, produção e fornecimento de 
gêneros alimentícios por parte do empreendimento em questão (análise da oferta). As 
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duas análises  deverão subsidiar  a  construção do Planejamento  das Ações do PNAE, 
cerne do Plano de Negócio, que será a proposta de adequação do empreendimento para 
que possa fornecer à alimentação escolar dos municípios analisados. 

Análise da Demanda: corresponde à análise do potencial de compra das entidades 
executoras, com base nos dados do Estudo da Demanda (2ª atividade) e nos produtos 
que o empreendimento tem para ofertar.  No Estudo da Demanda é feita uma análise 
completa  de  todo  o  processo  de  compra  da  alimentação  escolar  de  uma  entidade 
executora.  Para  o  Plano  de  Negócio,  a  análise  da  demanda  deve  estar  focada  nos 
produtos que o empreendimento em questão tem para ofertar. A análise deve contemplar 
os principais aspectos a seguir:

• mecanismo de compra das entidades executoras;
• quantidade e preço dos gêneros alimentícios;
• necessidade de armazenamento/processamento e estrutura disponível nas escolas;
• entrega dos produtos.

Destaca-se  que  tal  análise  deverá  ser  realizada  para  cada  entidade  executora 
potencial  compradora  do  empreendimento  analisado,  seja  a  entidade  municipal  ou 
estadual. 

Análise da Oferta: corresponde à análise da organização, produção e potencial de 
fornecimento de gêneros alimentícios do empreendimento para a alimentação escolar das 
entidades executoras  analisadas no Plano de Negócio.  Esta  análise  deve contemplar 
aspectos como:

• infraestrutura física e humana do empreendimento;
• produção atual e potencial para a alimentação escolar;
• capacidade de processamento e beneficiamento dos produtos;
• armazenagem;
• logística de entrega e comercialização do empreendimento.

Planejamento  das  Ações  PNAE:  trata-se  de  um  planejamento  das  ações 
necessárias  para  promover  a  inserção  dos  produtos  identificados  na  oferta  da 
alimentação  escolar  do(s)  município(s)  comprador(es)  selecionado(s)  para  cada 
empreendimento. O Plano de Ação de cada empreendimento deve propor as adequações 
necessárias para que o empreendimento consiga ofertar seus produtos para alimentação 
dos municípios analisados.

Tais ações devem traduzir como a demanda e a oferta, analisadas anteriormente, 
devem se articular  de  modo a garantir  a  efetividade da comercialização dos gêneros 
alimentícios da agricultura familiar  para o PNAE. Nesse sentido,  é um documento de 
caráter propositivo e deverá servir como norteador para as próximas atividades a serem 
executadas pela equipe de ATER.

4ª Atividade – Plano de Aprimoramento do Empreendimento 

O Plano de Aprimoramento do Empreendimento é elaborado a partir do diagnóstico 
e da matriz de identificação estratégica e tem por objetivos analisar o desempenho dos 
empreendimentos por área funcional (administração organizacional, recursos humanos, 
finanças e custos, vendas e marketing, gestão industrial e gestão ambiental) e indicar as 
ações a serem implementadas para a resolução dos problemas existentes e potenciais.

O Plano de Aprimoramento deverá ser o orientador das ações de ATER em gestão 
para a implementação das soluções individuais específicas para cada empreendimento e  
das soluções coletivas com o objetivo de melhorar a gestão desses.
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 Nesta atividade deverá ser utilizado o instrumento metodológico do  MAT-Gestão 
que será disponibilizado pelo MDA. 

LOTE UF
Nº DE PLANOS DE 
APRIMORAMENTO 

DO 
EMPREENDIMENTO

Nº TOTAL DE PLANOS 
DE APRIMORAMENTO 

DO EMPREENDIMENTO

Lote1

GO 18

30DF 05

TO 07

Lote 2
MT 20

30
MS 10

5ª Atividade -  Visitas Técnicas para implantação do Plano de Aprimoramento
Tratam-se de visitas técnicas para  implementação do Plano de Aprimoramento  dos 

empreendimentos  coletivos  da  agricultura  familiar,  com  o  objetivo  de  solucionar  os 
problemas de gestão dos empreendimentos.

LOTE Nº VISITAS POR 
EMPREENDIMENTO

Nº TOTAL DE VISITAS

Lote 1 15 450

Lote 2 15 450

6ª Atividade - Elaboração de Projetos
Com base nos diagnósticos e nos Planos de Negócio PNAE já realizados, deve-se 

elaborar no mínimo um (01) Projeto de Venda para o PNAE por empreendimento coletivo 
da agricultura familiar estipulado por lote,  com o intuito de atender pelo menos um (01) 
município obrigatório. Os projetos de venda deverão ser acompanhados pelo técnico até 
este ser apresentado a uma chamada pública de compra para alimentação escolar. Caso 
a atividade fique inviabilizada, por motivos de não lançamento de chamada pública, a 
entidade deverá apresentar justificativa da não possibilidade de entrega do produto.

LOTE Nº PROJETOS POR 
EMPREENDIMENTO

Nº TOTAL DE 
PROJETOS

Lote 1 01 30

Lote 2 01 30

7ª Atividade - Reunião de Articulação entre Oferta e Demanda
Trata-se  das reuniões com os gestores  da alimentação escolar  dos municípios 

compradores e secretarias estaduais de Educação e têm como objetivo discutir quaisquer 
aspectos da implementação da Lei nº11.947/2009. Por exemplo: apresentação do Plano 
de Negócio dos empreendimentos aos municípios compradores, elaboração do cardápio, 
dúvidas  sobre  o  edital  de  chamada  pública,  assinatura  do  contrato  de  fornecimento, 
calendário  de  fornecimento,  monitoramento  e  avaliação  das  entregas  de  produtos  ou 

9



resolução de problemas oriundos do fornecimento pelo empreendimento. 
Para  tanto,  é  importante  garantir  a  presença  do  técnico  extensionista,  dos 

representantes do empreendimento, gestor municipal ou estadual envolvidos na compra 
(secretaria municipal, diretoria de escola, nutricionista, merendeiras, sec. de agricultura, 
vigilância sanitária, sec. da fazenda etc), conforme a necessidade. Os encaminhamentos 
das reuniões deverão ser apresentados aos beneficiários da demanda, sendo obrigatório 
a apresentação para no mínimo um (01) empreendimento.

LOTE Nº REUNIÕES POR 
MUNICÍPIO

Nº TOTAL DE 
REUNIÕES

Lote 1 06 54

Lote 2 06 54

8ª Atividade - Encontro de Avaliação do Projeto 
Será  realizado  um (01)  encontro  por  lote  para  avaliar  a  execução  do  trabalho 

desenvolvido  pela  entidade  executora  de  ATER,  contando  com  a  apresentação  da 
sistematização  das  informações,  resultados  obtidos,  avanços,  dificuldades  e 
recomendações. Deverão participar no mínimo 50% dos empreendimentos beneficiados 
nesta Chamada Pública. Recomenda-se a participação dos municípios compradores por 
lote.

LOTE Nº DE ENCONTROS
Lote 1 01

Lote 2 01

Para a participação dos empreendimentos, deverá ser assegurado o fornecimento 
de  materiais  didático  adequado  (quando  necessário),  alimentação,  transporte  e 
alojamento, de forma a garantir a gratuidade, qualidade e acessibilidade à atividade.

7. Cronograma de Entrega  dos Relatórios de Produtos

Recomenda-se  que  as  atividades  a  serem  executadas  sigam  a  proposta  de 
cronograma apresentada a seguir. Devendo a entidade apresentar a distribuição mensal 
do número de atividades que será realizado e o valor correspondente na proposta técnica. 

A distribuição mensal poderá ser modificada, no decorrer do contrato, desde que 
dentro da mancha de cronograma estabelecida nesta chamada e previamente solicitada 
ao fiscal do contrato.
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Proposta de Cronograma de Entrega dos Serviços

Atividade I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII

Capacitação Equipe Técnica

Diagnóstico Empreendimentos

Estudo de Demanda Municípios 

Plano de Negócio

Elaboração Plano de Aprimoramento

Projetos de Venda

Reuniões da Oferta e Demanda

Encontro de Avaliação Final do Projeto

Reunião de Definição Estratégia de 
Atuação

Reunião de Avaliação Parcial do Projeto 
com equipe 

Capacitação Equipe Técnica _ MAT

Visitas Técnicas – Nutre e Plano de 
Aprimoramento



8. Prazo de execução dos serviços
O prazo para a execução dos serviços será de 18 (dezoito) meses, podendo ser 

prorrogado nos termos do Art. 57 da Lei 8.666/93.

9. Valor da Chamada Pública
O valor da presente chamada pública é de R$ 4.523.218,15 dividida por lotes. 

LOTE VALOR EM R$
Lote 1 2.322.671,74

Lote 2 2.200.546,41

Os pagamentos ocorrerão a cada trinta dias, com valor proporcional aos serviços 
executados no referido período,  mediante apresentação do relatório  de execução dos 
serviços contratados, conforme Art.23 da Lei nº12.188/10 e do relatório da situação geral 
de compra da agricultura familiar de gêneros alimentícios para alimentação escolar nos 
municípios compradores definidos em cada lote, conforme modelo a ser disponibilizado 
pelo  MDA.  Este  último  relatório  deverá  ser  encaminhado  para  o  e-mail 
alimentacaoescolar@mda.gov.br.

O valor detalhado do custo do serviço para cada lote encontra-se a seguir:

LOTE 1 –  GO, DF e TO

Equipe Técnica 1.684.800,00
Logística 161.187,04
Administração 212.648,70

Despesas com Participantes 264.036,00

Total 2.322.671,74

LOTE 1 –  Custo Total do Serviço

Diagnóstico 184.890,72

Estudo de demanda 54.234,61

Plano de negócio PNAE 480.715,87

Plano de aprimoramento 924.453,59

Visitas técnicas 554.672,15

Elaboração de projetos 36.978,14

Reuniões 66.560,66
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Encontro de avaliação 20.166,00

Total 2.322.671,74

Beneficiários Totais

30

LOTE 2 –  MT e MS

Equipe Técnica 1.584.000,00

Logística 165.364,01

Administração 201.546,40

Despesas com Participantes 249.636,00

Total 2.200.546,41

LOTE 2 –  Custo Total do Serviço

Diagnóstico 175.084,08

Estudo de demanda  51.357,99

Plano de negócio PNAE  455.218,61

Plano de aprimoramento 875.420,40

Visitas técnicas  525.252,24

Elaboração de projetos  35.016,82

Reuniões 63.030,27

Encontro de avaliação  20.166,00

Total 2.200.546,41

Beneficiários Totais

30

10. Qualificação e composição da equipe técnica 
Para executar  as  atividades a serem contratadas,  será  necessária  uma equipe 

técnica multidisciplinar mínima, definida por lote, composta por técnicos de nível médio 
técnico e superior, a fim de atender aos princípios da Lei nº12.188/10 e o contido no art.  
6° do Decreto n°7.215/10. 

A equipe técnica de cada lote será composta por, no mínimo, dois técnicos por 
município comprador, sendo um de nível superior e outro de nível médio, um coordenador 
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por Unidade de Federação e o Coordenador Geral do Projeto.
A  formação  da  equipe  deverá  contemplar  as  seguintes  especializações: 

agronomia/veterinária; administração/finanças; engenharia de alimentos e engenharia de 
produção.  Os  técnicos  contratados  deverão  ter  disponibilidade  de  deslocamento  para 
atender as demandas dos empreendimentos e dos municípios compradores de todo o 
lote.

Qualquer  alteração  da  equipe  técnica  apresentada  deverá  ser  autorizada  pelo 
contratante, mediante apresentação de currículos equivalentes ao perfil contratado, sendo 
vedada a modificação do quantitativo da equipe técnica.

 Não será aceita a repetição dos técnicos em propostas distintas, sendo vedada a 
apresentação de técnicos que já estejam atuando em outros contratos de ATER no âmbito 
do MDA e do INCRA.

10.1 - Quantidade de Equipes Técnicas
As  propostas  deverão  apresentar  número  mínimo  de  equipes  técnicas, 

coordenadores e técnicos por lote, conforme tabela a seguir. Recomenda-se que, sempre 
que possível, seja garantida a multidisciplinaridade da equipe por UF.

Lote Estados Quant. 
de 

equipe 
técnica

Quant. de 
coord. 

estaduais
nível superior

Quant. de 
técnicos de 

nível superior 

Quant. de 
técnicos de 
nível médio

Coordenador 
geral/lote

Nº total de 
coord. e 

técnicos/lote

1
GO 01 01 05 05

01 22DF 01 01 01 01
TO 01 01 03 03

2 MT 01 01 05 05 01 21
MS 01 01 04 04

10.2 - Perfil Coordenador Geral da Equipe Técnica
• Graduação Nível Superior.
• Experiência na coordenação de projetos e gestão de equipe.
• Preferencialmente  ter  experiência  profissional  na  região  da  chamada  nos 

últimos 5 anos.

Atribuições do Coordenador Geral da Equipe Técnica
• Gerenciar o projeto.
• Coordenar a equipe do projeto.
• Realizar  a  interlocução  com  atores  dos  municípios  compradores  (gestores 

municipais, órgãos do governo federal e estaduais).
• Realizar a interlocução e articulação com o MDA e suas demandas.
• Realizar interlocução e articulação com as lideranças dos empreendimentos e 

suas demandas.

10.3 - Perfil Coordenador Estadual
• Graduação Nível Superior.
• Experiência em execução de projetos de ATER.
• Experiência  na  temática  de  comercialização,  mercado  institucional  e/ou 

segurança alimentar e nutricional.
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Atribuições do Coordenador Estadual
• Coordenar e acompanhar as atividades da equipe técnica.
• Participar das articulações com os gestores envolvidos na implementação da 

Lei 11.947/09.
• Viabilizar parcerias com instituições municipais e estaduais para a resolução de 

soluções  para  a  garantia  de  inserção  dos  empreendimentos  no  mercado 
institucional.

10.4 - Perfil Técnicos
• Formação de nível médio técnico ou superior.
• Experiência profissional em umas das seguintes áreas: comercialização, ATER 

para agricultura familiar, mercados institucionais, tributação e inspeção sanitária 
de  produtos  agropecuários,  administração  rural,  economia, 
beneficiamento/agroindustrialização de produtos agropecuários.

• Preferencialmente  ter  experiência  profissional  na  região  da  chamada  nos 
últimos 5 anos.

11. Metodologia para execução dos serviços
A metodologia para a ação da Ater pública deve ter um caráter educativo, com 

ênfase  na  pedagogia  da  prática,  promovendo  a  geração  e  apropriação  coletiva  de 
conhecimentos,  a  construção  de  processos  de  desenvolvimento  sustentável  e  a 
adaptação  e  adoção  de  tecnologias  voltadas  para  a  construção  de  agriculturas 
sustentáveis.

No processo de desenvolvimento rural sustentável atualmente desejado, o papel 
das instituições, bem como dos agentes de Ater, do ensino e da pesquisa, deverá ser 
exercido  mediante  uma  relação  dialética  e  dialógica  com  os  agricultores  e  demais 
públicos  da  extensão,  que  parta  da  problematização  sobre  os  fatos  concretos  da 
realidade.

A partir  destas  premissas,  deverão  ser  privilegiadas atividades planejadas  com 
metodologias participativas e técnicas que contemplem o protagonismo dos beneficiários, 
bem como estratégias de geração e socialização de conhecimentos e de mobilização 
comunitária que possibilitem a participação de agricultores e demais públicos da extensão
como  agentes  do  desenvolvimento  rural  sustentável.  A metodologia  deverá  procurar 
identificar, refletir e agir sobre as relações de desigualdade entre os atores sociais no 
meio  rural,  oportunizando  e  potencializando  o  desenvolvimento  socioambiental  e 
econômico.

Com base nestes princípios metodológicos, a proposta técnica a ser apresentada 
pela entidade de ATER deverá descrever detalhadamente a metodologia que utilizará no 
decurso do contrato,  devidamente  fundamentada  teoricamente,  para  a  realização das 
atividades contratadas.

12. Encaminhamento das propostas
As propostas deverão ser postadas atendendo ao previsto nesta Chamada Pública 

no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data da publicação do extrato da presente 
Chamada Pública no Diário Oficial da União e no sítio eletrônico do MDA.  Deverão ser 
encaminhadas via SEDEX ou entregues diretamente no protocolo do MDA, devidamente 
lacradas e identificadas, seguindo obrigatoriamente o modelo abaixo:
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Chamada Pública de ATER n°08/2011
Nº do lote a qual a proposta técnica concorre

A/C
Sr. Laudemir Müller – SAF/MDA
Setor Bancário Norte – SBN, Quadra 1
Edifício Palácio do Desenvolvimento, 6º Andar, sala 603
Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural
CEP 70057-900 Brasília/DF

PROPOSTA ENVIADAS EM DESACORDO SERÃO DESCLASSIFICADAS
As propostas somente serão abertas e analisadas após o 31° dia a contar da data 

de publicação do extrato da presente Chamada Pública no Diário Oficial da União e no 
sítio eletrônico do MDA. O roteiro obrigatório para a elaboração da proposta técnica está  
no Anexo III.

Os esclarecimentos acerca desta Chamada Pública poderão ser feitos por meio 
dos contatos abaixo: DATER/SAF Tel. 61 – 2020 0933 e DGRAV/SAF Tel. 61 - 2020 0788
e-mail: alimentacaoescolar@mda.gov.br / ater@mda.gov.br

13. Critérios objetivos para a seleção da entidade executora
Encerrado  o  prazo  estabelecido  para  recebimento  dos  projetos,  o  MDA fará  a 

análise  inicial  quanto  à  habilitação  das  entidades  proponentes  e  enquadramento  das 
propostas  nos  termos  desta  Chamada.  As  entidades  habilitadas  terão  seus  projetos 
analisados por uma câmara técnica,  composta pela equipe técnica do MDA, podendo 
haver convidados indicados pelo MDA. A avaliação das propostas será realizada em duas 
fases, utilizando-se critérios definidos como eliminatórios e classificatórios.

13.1 Etapas de Seleção

Etapa I: Análise documental
Esta etapa, de caráter eliminatório, realizada pela equipe técnica do MDA, utilizará 

como critérios os itens a seguir discriminados. O não atendimento a qualquer um deles 
acarretará na eliminação da proposta.

a) encaminhamento da proposta no prazo estabelecido;
b) estar a entidade proponente habilitada conforme descrito no item 3;
c) envio do Projeto Básico que contemplem todos os itens do roteiro de projeto Anexo 

III.

Etapa II: Análise técnica
Essa etapa tem caráter eliminatório e classificatório. As propostas aprovadas na 

Etapa I serão avaliadas conforme:
I. experiência da entidade na execução de atividades de ATER para comercialização 

nos últimos 10 anos (Bloco 1);
II. experiência e composição da equipe técnica que executará o serviço contratado 

(Bloco 2);
III. qualidade da proposta técnica (Bloco 3).

A classificação das entidades será feita de acordo com a pontuação obtida nos 
critérios  objetivos  apresentados  no  Anexo  V.  Será  selecionada  em  primeiro  lugar  a 
proposta  que  obtiver  maior  pontuação,  que  será  contratada  de  acordo  com  a 
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disponibilidade orçamentária para esta Chamada Pública.

Em caso de empate, serão considerados como critérios de desempate, na ordem:
• Maior pontuação no bloco de avaliação 3 – Proposta Técnica;
• Maior  pontuação  no  bloco  de  avaliação  2  –  Experiência  da  equipe  técnica 

executora dos serviços;
• Maior pontuação no bloco de avaliação 1 - Experiência da entidade na execução de 

atividades de ATER para comercialização.

Serão eliminadas as propostas que:
I. não atenderam a qualquer um dos itens da etapa I;
II. obtiverem pontuação final menor que 60% do total de pontos;
III.apresentarem composição da equipe técnica inferior aos limites mínimos exigidos 

nessa Chamada Pública;
IV.não obedecerem as exigências previstas nesta Chamada Pública.

14. Divulgação dos resultados no sítio eletrônico do MDA
O resultado desta Chamada Pública será publicado no sítio eletrônico do MDA, em 

até 30 (trinta) dias após o encerramento do recebimento das propostas.

15. Validade das propostas
A Administração poderá convocar a entidade executora selecionada em primeiro 

lugar para assinar o contrato dentro do prazo de validade da proposta, que será de 60 
(sessenta) dias, a contar da data da publicação da divulgação do resultado da seleção de 
melhor proposta técnica apresentada.

16. Casos omissos e situações não previstas
Para solucionar casos omissos e situações não previstas nesta Chamada Pública, 

deverá  ser  encaminhado  expediente  ao  Diretor  do  DATER,  para  os  devidos 
esclarecimentos.
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ANEXO I 

Informações sobre a Metodologia de Assistência Técnica em Organização, 
Gestão,  Produção  e  Comercialização  para  Empreendimentos  da  Agricultura 
Familiar – MAT- Gestão           

1 - O que é o projeto MAT- Gestão?  
É uma iniciativa da SAF/DGRAV de dispor uma metodologia singular e com uma 

abordagem multidisciplinar, que permite a identificação e resolução de problemas técnico-
gerenciais e tecnológicos, para incrementar a competitividade e promover a cultura de 
sustentabilidade social e econômica nos empreendimentos da  agricultura familiar. 

2 - Qual a sua origem?
O projeto é inspirado na metodologia PEIX desenvolvida no âmbito do Projeto de 

Extensão Industrial Exportadora do Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio 
Exterior (MDIC), originalmente dirigida ao setor de micro e pequenas empresas urbanas, 
baseadas em um só produto. O DGRAV apoiou a adaptação das ferramentas do PEIEX, 
por  meio  de  uma  parceria  com  A Casa  Verde  –  Cultura  e  Meio  Ambiente,   com  a 
colaboração  do  Centro  de  Apoio  a  Microempreendedores  –  CAM.  O  objetivo  desta 
adaptação foi construir uma metodologia apropriada ao contexto de empreendimentos da 
Agricultura Familiar, respeitando suas particularidades e sua diversidade produtiva. 
Desta parceria resultou  a Metodologia de Assistência Técnica em Organização, Gestão, 
Produção  e  Comercialização  para  Empreendimentos  da  Agricultura  Familiar  –  MAT- 
Gestão. Ela representa um esforço do DGRAV para dispor ferramentas que permitam 
identificar  e  enfrentar  com  eficiência  os  principais  problemas  apresentados  pelos 
empreendimentos  da  agricultura  familiar  e  que  residem  nos  campos  da  organização 
social, da gestão administrativa, da produção e da comercialização. 

3 - Quais os seus principais objetivos ?
1. Fortalecer o associativismo e o desenvolvimento institucional de empreendimentos 

da Agricultura Familiar.
2. Ampliar o acesso a produtos e serviços de apoio disponíveis nas instituições de 

governo e setor privado.
3. Introduzir melhorias técnico-gerenciais e tecnológicas nos empreendimentos .
4. Incrementar o desempenho dos empreendimentos.
5. Contribuir para a elevação dos  níveis de emprego e renda.
6. Promover a capacitação para a inovação.
7. Promover o protagonismo dos empreendedores familiares  na interação entre os 

empreendimentos e instituição de apoio e cooperação .

4 - Quais são as vantagens da MAT-Gestão?
A  MAT-Gestão  tem  a  vantagem  de  ser  uma  metodologia  com  enforque 

multidisciplinar, de aplicação rápida e de baixo custo relativo:  compreende basicamente 
uma equipe técnica multidisciplinar para  -  e com os empreendimentos -  elaborar um 
diagnóstico e um plano de  desenvolvimento, bem como identificar oportunidades para a 
implementação deste plano e  criar instrumentos para acompanhar seus resultados. 
Além disso, o próprio processo de implementação da MAT compreende esforços para o  
fortalecimento associativo e institucional dos empreendimentos, promovendo a difusão e o 
acesso à políticas públicas de desenvolvimento rural. Isto acontece na medida em que, 
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durante a sua implementação, já podem ser removidos alguns empecilhos ao acesso à 
programas e políticas públicas e solucionados problemas que estejam no escopo das 
capacidades  da  equipe  de  técnicos  e  que  sejam  passíveis  de  soluções  simples  e 
pontuais.

5 - A MAT-Gestão passo-a-passo:
A MAT- Gestão prevê , basicamente, os seguintes passos:
a) Realização de diagnósticos, considerando 07 áreas funcionais: Administração 

Organizacional, Recursos Humanos, Finanças e Custos, Vendas e Marketing, 
Comércio Exterior,  Produção e Manufatura e Gestão Ambiental;

b) Elaboração da Matriz de Identificação Estratégica (MIEs) - instrumento capaz 
de demonstrar a situação das áreas funcionais do empreendimento, de modo a 
orientar a tomada de decisões e a ação dos gestores do empreendimento;

c) Planos  de  Aprimoramento,  com  base  na  interpretação  das  MIEs  e  dos 
potenciais e/ou oportunidades verificadas. 2- 

d) d) Difusão , junto aos empreendimentos, das principais políticas públicas para 
desenvolvimento rural, promovidas pelo MDA.

e) Resolução de problemas pontuais detectados nos empreendimentos assistidos, 
e no escopo das especializações da equipe técnica do projeto.

f) Estímulo  ao  associativismo  e  aos  processos  de  gestão  coletiva  e  seu 
aprimoramento.

g) Implantação  de  soluções  de  conjunto,  orientadas  pelos  Planos  de 
Desenvolvimento.

2 Entendidos,  aqui,  como um número  significativo  de empreendimentos  e/ou  comunidades numa 
região ou território, que atuem em torno de uma atividade produtiva predominante e que adotem 
formas de cooperação para esse fim.
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ANEXO II – Detalhamento número e Custo das Atividades – Lote 1 (GO, DF e TO) e Lote 2 (MT e MS)







Lote 2 – MT e MS

 Atividades Individuais do Nutre Centro Oeste /MAT GESTÃO

1. Diagnóstico individual dos empreendimentos coletivos da agricultura familiar

Quant. Produto Final Valor Unitário Valor Total

Diagnóstico 30 40 1200 1 30 R$ 5.836,14 R$ 175.084,080

TOTAL 1: R$ 175.084,080

2. Estudo de Demanda dos Municípios Compradores

Quant. Produto Final Valor Unitário Valor Total

11 32 352 1 30 R$ 4.668,91 R$ 51.357,997

TOTAL 2: R$ 51.357,997
3. Plano de Negócio PNAE

Quant. Produto Final Valor Unitário Valor Total

Plano de Negócio 30 104 3120 1 30 R$ 15.173,95 R$ 455.218,608

TOTAL 4: R$ 455.218,608
4. Plano de Aprimoramento do Empreendimento

Quant. Produto Final Valor Unitário Valor Total

30 200 6000 1 30 R$ 29.180,68 R$ 875.420,400

TOTAL 4: R$ 875.420,400

Descrição da 
Ativ idade

Duração Unitária 
das Ativ idades 

(horas)

Duração Total 
da Ativ idade 

(horas)

Nº de 
Benef iciário 

por Ativ idade

Nº Total 
Benef iciários

30 Diagnósticos  indiv iduais de empreendimentos 
coletiv os contendo o Termo de adesão, a matriz de 
identif icação estratégica, a av aliação geral da ef etiv a 
capacidade do empreendimento de atender ao mercado 
da alimentação escolar, com o ateste do benef iciário, 
registro f otográf ico, declaração de avaliação do técnico 
e Termo de adesão do empreendimento.

Descrição da 
Ativ idade

Duração Unitária 
das Ativ idades 

(horas)

Duração Total 
da Ativ idade 

(horas)

Nº de 
Benef iciário 

por Ativ idade

Nº Total 
Benef iciários

Estudo da 
Demanda

11 Estudos da demanda das entidades executoras do 
PNAE nos  municípios compradores contendo estudo 
sistematizado, lista de presença das reuniões com as 
entidades executoras, relatório da of icina de 
apresentação, registro f otográf ico e o ateste dos 
benef iciários.

Descrição da 
Ativ idade

Duração Unitária 
das Ativ idades 

(horas)

Duração Total 
da Ativ idade 

(horas)

Nº de 
Benef iciário 

por Ativ idade

Nº Total 
Benef iciários

30 Planos de Negócio PNAE contendo análise da 
demanda, of erta e o planejamento das ações PNAE para 
adequação do empreendimento para a v enda à 
alimentação escolar e o ateste do benef iciário.

Descrição da 
Ativ idade

Duração Unitária 
das Ativ idades 

(horas)

Duração Total 
da Ativ idade 

(horas)

Nº de 
Benef iciário 

por Ativ idade

Nº Total 
Benef iciários

Plano de 
Apimoramento

30 Planos de Aprimoramento contendo análise do 
desempenho dos empreendimentos, ações a serem 
implementadas e o ateste do benef iciário.



5. Visitas Técnicas _PNAE/Plano de aprimoramento

Quant. Produto Final Valor Unitário Valor Total

Visitas Técnicas 450 8 3600 1 30 R$ 1.167,23 R$ 525.252,240

TOTAL 6: R$ 525.252,240

6. Elaboração de Projetos

Quant. Produto Final Valor Unitário Valor Total

Projetos de Venda 30 8 240 1 30 R$ 1.167,23 R$ 35.016,816

TOTAL 7: R$ 35.016,816
7. Reuniões de articulação da oferta e da demanda 

Quant. Produto Final Valor Unitário Valor Total

54 8 432 1 30 R$ 1.167,23 R$ 63.030,269

TOTAL 8: R$ 63.030,269

SUBTOTAL R$ 2.180.380,410

 Atividade Grupal do Nutre Centro Oeste /MAT GESTÃO

8. Encontro de avaliação do projeto

Quant. Produto Final Valor Unitário Valor Total

1 16 16 30 30 R$ 20.166,00 R$ 20.166,000

TOTAL 9: R$ 20.166,000

SUBTOTAL R$ 20.166,000

TOTAL LOTE 2 R$ 2.200.546,41

Descrição da 
Ativ idade

Duração Unitária 
das Ativ idades 

(horas)

Duração Total 
da Ativ idade 

(horas)

Nº de 
Benef iciário 

por Ativ idade

Nº Total 
Benef iciários

450 Visitas técnicas implementação do Plano de 
Aprimoramento com registro f otográf ico e ateste do 
benef iciário

Descrição da 
Ativ idade

Duração Unitária 
das Ativ idades 

(horas)

Duração Total 
da Ativ idade 

(horas)

Nº de 
Benef iciário 

por Ativ idade

Nº Total 
Benef iciários

30 Projetos de Venda de empreendimento coletiv o de um 
município obrigatório com ateste do benef iciário.

Descrição da 
Ativ idade

Duração Unitária 
das Ativ idades 

(horas)

Duração Total 
da Ativ idade 

(horas)

Nº de 
Benef iciário 

por Ativ idade

Nº Total 
Benef iciários

Reunião de 
articulação da 

of erta e da 
demanda

54 Relatórios descritiv os das reuniões com os gestores 
da alimentação escolar dos municípios compradores 
contendo descrição das ativ idades realizadas, f otos, 
listas de presença e ateste do benef iciário.

Descrição da 
Ativ idade

Duração Unitária 
das Ativ idades 

(horas)

Duração Total 
da Ativ idade 

(horas)

Nº de 
Benef iciário 

por Ativ idade

Nº Total 
Benef iciários

Encontro de 
avaliação do 

projeto

01 Relatório descritiv o contendo avaliação do projeto, 
f otos, listas de presença e ateste dos benef iciários. 



ANEXO III - Roteiro para elaboração de Proposta Técnica*

 Os itens da Proposta Técnica devem considerar os critérios definidos no Anexo V desta 
Chamada Pública.

Solicitamos que sejam enviados:
• cópia eletrônica da proposta, gravada em CD ou DVD, em formato .pdf e 
.doc;
• proposta com páginas enumeradas;
• cópia do estatuto/contrato social;
• cópia  da  Ata  de  Posse  ou  outro  documento  que  comprove  ser  o 
Representante Legal com poderes para assinar o contrato;
• cópia da Carteira de Identidade e do CPF do representante legal;
• declaração de cumprimento Art.7 da CF (modelo do MDA Anexo V);

declaração de superveniência de fato impeditivo da Contratação (modelo do MDA Anexo V).

Somente serão aceitas propostas contendo:
• cópias dos comprovantes das informações apresentadas;
• obediência  aos  itens,  numeração  e  sequência  solicitados  no  quadro  abaixo:

Item Detalhamento

1. IDENTIFICAÇÃO DA 
PROPOSTA

Numero da Chamada e Lote (apenas 01 lote por proposta).

2. IDENTIFICAÇÃO DO 
PROPONENTE

2.1 Nome da entidade.

2.2 CNPJ.

2.3 Endereço – Bairro – CEP – Cidade – UF.

2.4 E-mail.

2.5 Telefone/Fax.

2.6 Nº do credenciamento no SIATER; entidade credenciadora; UF 
do credenciamento.

2.7 Dados Bancários: Banco, nº banco, agência, nº conta corrente.

2.8  Responsável/Representante  legal:  Nome,  cargo,  CPF,  RG, 
telefone, e-mail.

2.9 Responsável técnico: nome, cargo, telefone e e-mail.

3. CONTEXTUALIZAÇÃO 
DA PROPOSTA

Breve apresentação do contexto da implementação do art. 14 da lei 
11.947/09 na região do lote proposto.

4. METODOLOGIA Detalhamento  da  forma  como  irão  ser  executadas  as  atividades 
previstas neste edital.  Deve-se levar em conta a realidade local e 
demais variáveis pertinentes. Tratar, ainda:

• da  distribuição  da  equipe  técnica  em  campo,  e  suas 
atribuições;  da  forma  como  se  dará  a  relação  com  os 
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empreendimentos da agricultura familiar e com os gestores 
públicos de municípios e Estado; 

• dos mecanismos de coordenação da equipe.

5. CRONOGRAMA DE 
EXECUÇÃO FÍSICA E 
FINANCEIRA

Considerando o Anexo II e a tabela de custos do lote, apresentar a 
distribuição mensal do número de atividades que serão realizadas e 
o valor correspondente.

6. CURRÍCULO DA 
ENTIDADE

6.1 Apresentação de breve histórico da entidade.

6.2 Apresentação da experiência da entidade, conforme o bloco I do 
Anexo V. Deve conter  tabela com as informações (numeradas e 
na  sequência  do  Anexo  V)  e,  em  sequência,  as  cópias  dos 
respectivos comprovantes. Experiência que se encaixem em mais de 
um critério será contabilizada somente uma vez, devendo a entidade 
definir em que item vai concorrer.

7. CURRÍCULO DOS 
TÉCNICOS

7.1 Apresentação dos currículos da equipe técnica que executará as 
atividades  de  campo,  obedecendo  o  modelo  do  Anexo  IV.  A 
entidade  deve  indicar  quais  técnicos  exercerão  a  função  de 
coordenador geral e de coordenadores por UF. 

Obs: Somente deverão compor  as equipes os(as) técnicos(as)  e 
Coordenadores que irão a campo.  Profissionais de apoio e escritório 
não devem entrar na composição da equipe técnica.

*Solicitamos que a encadernação seja feita sem espiral

Todas as cópias dos comprovantes e informações declaradas na proposta técnica 
serão  conferidas  através  dos  documentos  comprobatórios  originais,  no  momento  da 
contratação.
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ANEXO IV – FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

Relação da Equipe Responsável pela Execução do Projeto (Coordenador/Técnicos)

Nome do(a) Técnico(a) Entidade Cargo ocupado na Equipe Serviço(s) a executar no projeto



FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE CURRICULUM VITAE DA EQUIPE TÉCNICA

Nome e sigla da Entidade onde trabalha:

Nome do(a) Profissional (sem abreviações): Data do nascimento: Nacionalidade:

Endereço eletrônico: (DDD) Telefone: Comercial: Celular:

Formação 
acadêmica: (em ordem cronológica inversa) informar o título obtido (Técnico ou Profissionalizante; Bacharelado ou Licenciatura; Especialização; Mestrado ou Doutorado)

Curso: Instituição /UF: Ano de conclusão:

Curso: Instituição /UF: Ano de conclusão:

Curso: Instituição /UF: Ano de conclusão:

Curso: Instituição /UF: Ano de conclusão:

Experiência 
profissional:

(em ordem cronológica inversa) considerar os trabalhos dos últimos 10 anos – citar experiência de campo, em projetos/programas de Ater/Capacitação de agricultores familiares;  
experiência escrita (como autor ou co-autor de relatórios, pesquisas e outras produções vinculadas às ações do projeto)

Empresa/UF: Cargo/Função: Atividades realizadas: Período (*):

Empresa/UF: Cargo/Função: Atividades realizadas: Período (*):

Empresa/UF: Cargo/Função: Atividades realizadas: Período (*):

Empresa/UF: Cargo/Função: Atividades realizadas: Período (*):

Empresa/UF: Cargo/Função: Atividades realizadas: Período (*):

Empresa/UF: Cargo/Função: Atividades realizadas: Período (*):

Empresa/UF: Cargo/Função: Atividades realizadas: Período (*):

Empresa/UF: Cargo/Função: Atividades realizadas: Período (*):

Empresa/UF: Cargo/Função: Atividades realizadas: Período (*):

Empresa/UF: Cargo/Função: Atividades realizadas: Período (*):

Atividades 
no projeto:

Cargo/Função: Atividades a serem desenvolvidas sob sua responsabilidade: Dedicação (horas/semana, mês, etc):

Declaração de compromisso:
Declaro para os devidos fins que conheço o conteúdo do projeto e concordo em participar da execução do mesmo, desempenhando as atividades supra-
citadas sob a minha responsabilidade, durante a vigência do contrato.

Local/UF e data: Assinatura do(a) Profissional:

(*) Período: citar o ano de início e o ano de término.



ANEXO V – CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA SELEÇÃO DE ENTIDADE DE ATER





Bloco 3 – Proposta Técnica

Item Descrição Critério Variável Nº Máximo Meios de Comprovação

10 A metodologia apresentada é consistente.

Demonstração da metodologia

1 30 30

150

Análise da proposta

1 30 30 Análise da proposta

1 30 30 Análise da proposta

1 30 30 Análise da proposta

1 30 30 Análise da proposta

TOTAL BLOCO 3 150

TOTAL DA PROPOSTA (1+2+3) 1000

Valor por 
unidade

Pontuação 
Total

Pontuação 
Máxima Total

A metodologia apresenta é 
consistente? (sim = 30; 
parcialmente = 10; não = 0)

Demonstração do conhecimento da 
realidade local

A proposta demonstra 
conhecimento da realidade? 
(sim = 30; parcialmente = 
10; não = 0)

Descrição dos métodos e ferramentas 
utilizadas nas atividades

Os métodos e ferramentas 
são consistentes com o 
trabalho a ser realizado? 
(sim = 30; parcialmente = 
10; não = 0)

Distribuição e forma de coordenação  da 
equipe técnica em campo, e suas 
atribuições

A distribuição e 
coordenação da equipe 
técnica e suas atribuições  é 
consistente com o trabalho 
a ser realizado?  (s im = 30; 
parcialmente = 10; não = 0)

Forma como se dará a relação com os 
empreendimentos da agricultura familiar 
e com os gestores públicos de 
municípios e Estado

A forma como se dará a 
relação com os principais 
atores é pertinente?(sim = 
30; parcialmente = 10; não = 
0)



ANEXO VI – MODELOS DECLARAÇÕES

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE CONTRATAÇÃO

                (Razão Social da ENTIDADE)       ,   inscrita no CNPJ sob o nº                          , 
sediada na (endereço completo)              , declara, sob as penas da Lei, que até a 
presente data inexistem fatos impeditivos  para sua habilitação em licitações e 
contratações mediante dispensa e inexigibilidade de licitação e não está declarada 
inidônea por quaisquer Órgãos da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, 
estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Brasília-DF, ___ de _________ de 2011

_______________________________________
(nome e assinatura do declarante)

CARIMBO
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

                (Razão Social da ENTIDADE)          , inscrita no CNPJ sob o nº                              , 
sediada na (endereço completo)              , declara, sob as penas da Lei, para os fins 
requeridos no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, consoante o que se 
estabeleceu no artigo 1° da Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu 
quadro de empregados menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Brasília-DF, ___ de ___________ de 2011

_______________________________________
(nome e assinatura do declarante)

CARIMBO
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ANEXO VII – MINUTA CONTRATO DE ATER

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONTRATO Nº XX/2011

CONTRATO  QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  OCONTRATO  QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  O  
MINISTÉRIO  DO  DESENVOLVIMENTO  AGRÁRIOMINISTÉRIO  DO  DESENVOLVIMENTO  AGRÁRIO – –  
MDA E A MDA E A (EMPRESA OU ENTIDADE(EMPRESA OU ENTIDADE), OBJETIVANDO ABJETIVANDO A  
EXECUÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  ASSISTÊNCIAEXECUÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA  E  EXTENSÃO  RURALTÉCNICA  E  EXTENSÃO  RURAL (INDICAR  A (INDICAR  A  
LOCALIZAÇÃO  GEOGRÁFICA DA PRESTAÇÃO  DOSLOCALIZAÇÃO  GEOGRÁFICA DA PRESTAÇÃO  DOS  
SERVIÇOS, CASO NÃO ABRANJA TODO O ESTADO)SERVIÇOS, CASO NÃO ABRANJA TODO O ESTADO)  
NO ESTADO.NO ESTADO.

A União,  por  meio  do  MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO  AGRÁRIO –  MDA, 
doravante  denominado  CONTRATANTE,  inscrito  no  CNPJ/MF  sob  o  n°  01.612.452/0001-97, 
representado  pelo  seu  Subsecretário  de  Planejamento,  Orçamento  e  Administração,  Sr.  LUIZ 
CLAUDIO MONTEIRO MORGADO,  portador da Cédula de Identidade nº 1504464, expedida pelo 
SSP/DF,  e  do  CPF  nº  120.687.788-07,  consoante  a  competência  que  lhe  foi  delegada  pela 
Portaria  nº  47,  de  05  de  setembro  de  2007,  publicada  no  Diário  Oficial  da  União  de  06  de 
setembro  de  2007, e  a  (empresa  ou  entidade),  sediada  na_______________,  na  cidade  de 
___________/__,  CEP: __________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° ______________, neste ato 
representada pelo _____________________, Sr (a). _________________, portador da Cédula de 
Identidade  nº  __________,  expedida  pela  ____/___ e  do  CPF  nº  ___________,  doravante 
denominada CONTRATADA,  resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, em 
consonância com o Processo n° 55000.00____/____-__ e nos termos do respectivo Termo de 
Dispensa de Licitação nº_____/2011, devidamente reconhecida e ratificada, com observância da 
proposta apresentada pela Contratada e das disposições contidas no inciso XXX do artigo 24 da 
Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, no Decreto nº 7.215, de 15 de junho de 2010, bem como 
na Lei  n°  12.188 de 11 de janeiro de 2010,  as quais  se aplicam inclusive quanto aos casos 
omissos, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto deste Contrato é a prestação, pela CONTRATADA, de serviços de Assistência Técnica e 
Extensão  Rural  –  ATER  (ESPECIFICAR  O  LOCAL  EM  QUE  SERÃO  PRESTADOS  OS 
SERVIÇOS), No Estado do ______________.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO À PROPOSTA TÉCNICA E À CHAMADA PÚBLICA

É parte integrante deste Contrato a Proposta Técnica apresentada pela CONTRATADA (Anexo I), 
que as partes se obrigam a dar  fiel  cumprimento,  bem como os  elementos  do Procedimento 
Administrativo que culminou na Chamada Pública n° XXX/2011, Lote XX e o termo de Dispensa 
de  Licitação  n°  XX/2011,  especialmente,  no  que  se  refere  aos  aspectos  de  vinculados  à 
metodologia, objetivos e descrição dos serviços.

PARÁGRAFO  ÚNICO –  A alteração  do  cronograma  físico  e  da  equipe  técnica  indicados  na 



Proposta Técnica deverão ser registradas pelo MDA, por meio apostilamento ou outro meio de 
registro do ato, sem necessidade de termo aditivo, desde que não aquela prejudique a execução 
do contrato e sejam devidamente justificadas e autorizadas pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E INÍCIO DOS TRABALHOS

PARÁGRAFO  PRIMEIRO –  O  objeto  do  presente  Contrato  será  executado  em  Regime  de 
Empreitada por Preço Global.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A execução dos serviços objeto deste Contrato será iniciada após a 
inclusão da Proposta Técnica e do o cronograma físico no SIATER.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Caberá ao fiscal do contrato realizar a inclusão da Proposta Técnica 
e do o cronograma físico no SIATER, no prazo de até trinta dias contados da assinatura do 
contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

É expressamente vedado à CONTRATADA transferir a terceiros as obrigações assumidas neste 
Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR 

O valor total deste contrato é de R$ ___________ (__________).
 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As  despesas  decorrentes  da  contratação  correrão  à  conta  dos  recursos  consignados  no 
Orçamento  Geral  da União,  para  o  exercício  de  2011,  a  cargo do MDA,  cujos  Programa de 
Trabalho e Elemento de despesa específica constarão da respectiva Nota de Empenho, conforme 
abaixo:

FONTE: 0100
PROGRAMA DE TRABALHO:  21.606.1427.2178.0001
NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39
NOTA DE EMPENHO: 2011NE90xxxx
VALOR TOTAL EMPENHADO: R$ ________ (___________).

CLÁUSULA  SÉTIMA  –  DA  DESCRIÇÃO  DAS  ATIVIDADES  PARA  A  PRESTAÇÃO  DOS 
SERVIÇOS

As atividades  a  serem realizadas  pela  CONTRATADA constam do  Anexo  I,  o  qual  integra  o 



presente  Contrato,  independentemente  de  transcrição,  observando  o  disposto  na  Cláusula 
segunda.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar, no todo ou em 
parte, os serviços executados em desacordo com este Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Quaisquer exigências concernentes ao serviço do objeto do presente 
Contrato deverão ser atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE;

PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATADA deverá compensar, às suas próprias expensas e no 
prazo estipulado pelo CONTRATANTE, eventuais  atrasos na execução dos serviços,  além de 
incorrer nas multas previstas neste instrumento.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 

O período de vigência deste Contrato, será de ___ (_____) meses,  iniciando-se a partir da data 
de sua assinatura, podendo ser prorrogado nas hipóteses previstas no §1° do art. 57, da Lei n° 
8.666/93,  desde que a prorrogação seja justificada por  escrito  e previamente autorizada pela 
autoridade  competente  para  celebrar  o  Contrato,  assegurada  a  manutenção  do  equilíbrio 
econômico-financeiro. 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE:

I. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigações 
dentro das normas e condições contratuais;

II. Rejeitar no todo ou em parte os serviços entregues em desacordo com as obrigações 
assumidas pela CONTRATADA;

III. Designar um servidor para acompanhar e fiscalizar os serviços objeto deste Contrato;

IV. Efetuar o pagamento na forma convencionada no Contrato;

V. Rejeitar  os  serviços  executados  em  desacordo  com  as  obrigações  assumidas  pela 
CONTRATADA, exigindo sua correção, no prazo determinado pela CONTRATANTE, sob 
pena  de  suspensão  do  Contrato,  ressalvados  os  casos  fortuitos  ou  de  força  maior, 
devidamente justificados e aceitos pelo MDA;

VI. Exigir o imediato afastamento e/ou substituição de qualquer empregado ou preposto ou 
prestador de serviços da CONTRATADA que não mereça confiança no trato dos serviços, 
que  produza  complicações  para  a  supervisão  e  fiscalização  e  que  adote  postura 
inconveniente ou incompatível  com o exercício das atribuições que lhe foram designadas;

VII. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do 
serviço;

VIII. Solicitar à CONTRATADA todas as providências necessárias ao bom andamento 
dos serviços;



CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 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, conforme Cláusula Segunda, a CONTRATADA obriga-se a:

I. Prever e disponibilizar os recursos físicos e humanos necessários para garantir a 
execução dos serviços;

II. Prestar  todos  os  esclarecimentos  que  forem solicitados  pela  fiscalização,  cujas 
reclamações se obriga a atender prontamente;

III. Responsabilizar-se, em relação aos seus empregados ou prestadores de serviços, 
por  todas as  despesas decorrentes  da  execução dos serviços,  tais  como:  salários,  encargos 
previdenciários, trabalhistas, seguros de acidente, taxas, impostos, contribuições, indenizações e 
outras  que  porventura  venham  a  ser  criadas  e  exigidas  pelo  governo,  assumindo  a 
responsabilidade por todos os encargos e obrigações trabalhistas, vez que seus empregados não 
manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;

IV. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas 
na  legislação  específica  de  acidentes  de  trabalho  quando,  em ocorrência  da  espécie,  forem 
vítimas seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles,  ainda que 
ocorridos nas dependências do MDA;

V. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes 
da execução do Contrato, bem como por quaisquer danos que porventura vier a ser provocados 
ao MDA ou a terceiros;

VI. Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, ressalvados os casos de força 
maior ou caso fortuito, de acordo com o art. 393 do Código Civil Brasileiro;

VII. Inserir no sistema eletrônico definido pela CONTRATANTE, as informações sobre 
os serviços executados.

VIII. Encaminhar digitalizado, após a execução da atividade, com o devido ateste do 
beneficiário, o formulário previsto no caput do art. 7° do Decreto n° 7.215, de 15 de junho de 2010, 
para fins de elaboração do Relatório de Execução dos Serviços Contratados, conforme modelo 
definido no sistema; 

IX. Encaminhar no sistema eletrônico, para fins de liquidação de despesa,  Relatório de 
Execução dos Serviços Contratados, contendo: 

a) identificação de cada beneficiário assistido, contendo nome, qualificação e endereço; 

b) descrição das atividades realizadas; 

c) horas trabalhadas para realização das atividades; 

d) período dedicado à execução do serviço contratado; 



e) dificuldades e obstáculos encontrados, se for o caso; 

f) resultados obtidos com a execução do serviço; 

g) o ateste do beneficiário assistido, de próprio punho, encaminhado conforme inciso VIII; 

h) outros dados e informações exigidos nos formulários de execução das atividades dispo 
níveis no sistema. 

X. Manter em arquivo, em sua sede, toda a documentação original referente ao contrato 
firmado, incluindo o Relatório a que se refere o inciso anterior, para fins de fiscalização, pelo prazo 
de 5 (cinco) anos, a contar da aprovação das contas anuais do órgão contratante pelo Tribunal de 
Contas da União;

 XI. Caso a CONTRATANTE ou os órgãos responsáveis pelo controle externo e interno 
requeiram, disponibilizar a documentação original a que se refere o inciso anterior, ou cópia de 
seu inteiro teor, no prazo de 5 (cinco) dias contados a partir da data de recebimento da requisição, 
nos termos do que preceitua o §2° do art. 23 da Lei n°12.188/10;

         
XII.  Manter,  durante  toda  execução  contratual  em  compatibilidade  com  as  obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação.

XIII. Indicar um preposto para representá-la na execução do Contrato, que deverá fiscalizar 
e  acompanhar  a  execução  dos  serviços  e  outras  obrigações  pertinentes  à  contratação,  sem 
qualquer custo adicional ao MDA.

CLÁUSULA  DÉCIMA  PRIMEIRA  –  DO  ACOMPANHAMENTO  E   FISCALIZAÇÃO  DA 
EXECUÇÃO DOS CONTRATOS

O  Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário  designará  servidor  e  respectivo  substituto  para  o 
acompanhamento do Contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O acompanhamento de cada serviço contratado será exercido por 
monitoramento e fiscalização, na forma a ser disposta pelo MDA, observado o seguinte:

a)  o  monitoramento  será  realizado periodicamente e  à  distância,  por  meio  de sistema 
eletrônico; e

b) a fiscalização será realizada in loco e por meio de critérios de amostragem. 

PARÁGRAFO  SEGUNDO  –  Quaisquer  exigências  da  fiscalização,  inerentes  ao  objeto  do 
Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o MDA.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A fiscalização pelo MDA em nada restringe a responsabilidade, única, 
integral e exclusiva da CONTRATADA pela perfeita execução dos serviços.

PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e 
completa  fiscalização  e  gestão,  durante  a  vigência  deste  Contrato,  fornecendo  informações, 
propiciando o acesso à documentação pertinente e aos serviços em execução e atendendo às 
observações e exigências apresentadas pela fiscalização.

PARÁGRAFO QUINTO – A CONTRATADA se obriga a permitir que a auditoria interna do MDA 
e/ou auditoria externa por ele indicada tenham acesso a todos os documentos que digam respeito 
aos serviços prestados ao MDA. 



PARÁGRAFO SEXTO – Ao MDA é facultado o acompanhamento de todos os serviços objeto 
deste Contrato, junto ao preposto da CONTRATADA.

PARÁGRAFO SÉTIMO – A não-aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará a 
dilação do prazo de entrega, salvo expressa concordância do MDA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO

I. O  pagamento  será  efetuado  após  a  realização  dos  serviços, 
mediante Nota Fiscal/Fatura, que deverá ser apresentada até o ultimo dia do mês subsequente ao 
da realização dos serviços, de acordo com a demanda efetivamente executada, após as faturas 
serem aceitas e atestadas pelo servidor público designado como fiscal Contrato.

a)  Além  dos  requisitos  previstos  no  art.  23  da  Lei  n°  12.188,  de  2010,  para  fins  de 
liquidação de despesa, será exigido o atesto do servidor público designado para acompanhar e 
fiscalizar o Contrato, o qual poderá ser realizado por meio do sistema eletrônico utilizado para o 
acompanhamento da execução dos serviços.

b)  Para  efeito  de  pagamento  dos  serviços  previstos  nas  atividades coletivas  (oficinas, 
encontros,  seminários,  reuniões),  a  quantidade  a  ser  aceita,  deverá  conter  no  mínimo   o 
percentual de 80% (oitenta por cento) do total de beneficiários(as)  previstos(as) no cronograma 
apresentado. 

II. A Nota  Fiscal/Fatura  somente  será  emitida  após  a  aprovação  do  relatório  de 
execução pelo fiscal do contrato no SIATER

III. Caso  haja  aplicação  de  multa,  o  valor  será  descontado  de  qualquer  fatura  ou 
crédito existente no Ministério do Desenvolvimento Agrário em favor da CONTRATADA. Caso a 
mesma  seja  superior  ao  crédito  eventualmente  existente,  a  diferença  será  cobrada 
administrativamente ou judicialmente, se necessário. O valor da multa poderá ainda ser pago pela 
CONTRATADA com recolhimento à conta da União através de GRU;

IV. Na hipótese de atraso no pagamento da Nota Fiscal, devidamente atestada, o valor 
devido pela Administração será atualizado financeiramente, até a data do efetivo pagamento, de 
acordo com a variação do IGP-M/FGV, pro rata die;

V. O MDA poderá sustar o pagamento de qualquer Nota Fiscal/Fatura, no todo ou em 
parte, nos seguintes casos:

a) serviços executados fora dos padrões técnicos;

b) existência de qualquer débito para com o MDA.

VI.  Do valor da(s) Nota(s) Fiscal(is) e/ou Fatura(s) apresentadas(s) para pagamento, 
será(ão) deduzida(s), de pleno direito:

a) multas impostas pelo MDA;

b)  multas,  indenizações  ou  despesas  a  ele  imposta,  por  autoridade  competente,  em 



decorrência do descumprimento pela licitante, de leis ou regulamentos aplicáveis à espécie;

c) cobrança indevida.

VII.  Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  CONTRATADA  enquanto  pendente  de 
liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou 
correção monetária.

VII. I.  Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstâncias que impeçam a liquidação da 
despesa, a nota fiscal será devolvida por meio de ofício, em que será notificada a CONTRATADA 
sobre  as  sanções  previstas.  Neste  caso  o  prazo  para  o  pagamento  iniciar-se-á  após  a 
regularização da situação e/ou reapresentação da nota fiscal não acarretando qualquer ônus para 
o Ministério do Desenvolvimento Agrário.

VIII. A  cada  pagamento  a  ser  realizado  pela  CONTRATANTE  à  CONTRATADA,  a 
regularidade  fiscal  da  CONTRATADA  deverá  ser  verificada  pelo  setor  responsável  pelo 
pagamento, através de consulta “on line” no Sistema SICAF.

CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES

As seguintes sanções poderão ser aplicadas à CONTRATADA, conforme o caso, sem prejuízo da 
reparação dos danos causados ao MDA pelo infrator, na forma da legislação:

a) advertência;

b) multa de 2% (dois por cento) a 10 % (dez por cento) do valor do contrato;

c) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o MDA e suas subsidiárias, 
por período não superior a 2 (dois) anos;

d)  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  e  contratar  com  a  Administração  Pública 
enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  –  Nenhuma  sanção  será  aplicada  sem  o  devido  processo 
administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, 
sendo-lhe franqueada vista ao processo.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A advertência poderá ser aplicada quando ocorrer:

a) descumprimento das obrigações contratuais que não acarretem prejuízos para o MDA;

b)  execução  insatisfatória,  ou  pequenos  transtornos  ao  desenvolvimento  dos  serviços 
desde que sua gravidade não recomende a aplicação da suspensão temporária ou declaração de 
inidoneidade.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Especificamente para efeito de aplicação de multas, às infrações são 
atribuídos graus, conforme as tabelas 1 e 2 a seguir:

Ocorrências



ITEM DESCRIÇÃO PONTO(s)

01
Suspender  ou  interromper,  salvo  motivo  de  força maior  ou  caso 
fortuito,  os  serviços  contratuais  por  dia  e  por  unidade  de 
atendimento

1,0

02 Manter  empregado  sem  a  qualificação  exigida  para  executar  os 
serviços contratados, por empregado e por dia; 0,5

03 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização,  por 
serviço e por dia; 2,0

04
Não  manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em 
compatibilidade  com  as  obrigações  por  ele  assumida,  todas  as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação

1,0

05 No caso de rescindência do item 04 2,0

Para os itens seguintes, deixar de:
06 Zelar pelas instalações do MDA utilizadas, por item e por dia 0,3

07 Cumprir  determinação  formal  ou  instrução  do  fiscalizador,  por 
ocorrência 1,0

08 Substituir  empregado que se conduza de modo inconveniente ou 
não atenda às necessidades, por funcionário e por dia; 0,3

09 Cumprir quaisquer dos itens da Chamada Pública e de seus anexos 
não previstos nesta tabela de multas, por item e por ocorrência; 0,3

10
Cumprir quaisquer dos itens do Contrato não previstos nesta tabela 
de  multas,  após  reincidência  formalmente  notificada  pelo  órgão 
fiscalizador, por item e por ocorrência.

0,5

Pontuação 
acumulada

Sanção

03 (três) pontos Multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor  faturado do 
mês de aplicação dessa sanção

04 (quatro) pontos Multa correspondente a 4% (quatro por cento) do valor faturado do 
mês de aplicação dessa sanção

05 (cinco) pontos Multa correspondente a 6% (seis  por cento) do valor  faturado do 
mês de aplicação dessa sanção

06 (seis) pontos Multa correspondente a 8% (oito por cento) do valor faturado do mês 
de aplicação dessa sanção

07 (sete) pontos
Multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor faturado do 
mês de aplicação dessa sanção

PARÁGRAFO  QUARTO  – A multa  deverá  ser  recolhida  no  prazo  máximo  de  10  (dez)  dias 
corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela CONTRATANTE.



PARÁGRAFO QUINTO – A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, 
não terá caráter compensatório, e a sua cobrança não isentará a CONTRATADA da obrigação de 
indenizar eventuais perdas e danos.

PARÁGRAFO SEXTO – A multa aplicada à CONTRATADA os prejuízos por ela causados ao MDA 
serão deduzidos de qualquer crédito a ela devido, cobrados diretamente ou judicialmente.

PARÁGRAFO SÉTIMO – A suspensão temporária poderá ser aplicada quando ocorrer:

a) apresentação de documentos falsos ou falsificados;

b) recusa injustificada em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pelo MDA;

c) reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados;

d) atraso, injustificado, na execução/conclusão dos serviços, contrariando o disposto no 
Contrato;

e) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;

f) irregularidades que ensejem a rescisão contratual;

g) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

h) prática de atos ilícitos visando a prejudicar a execução do Contrato; 

i) prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir a CONTRATADA inidoneidade para 
contratar com o MDA.

PARÁGRAFO OITAVO – A sanção de Declaração de Inidoneidade é de competência exclusiva do 
Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas, podendo a reabilitação ser 
requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

PARÁGRAFO NONO – As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso 
de  suspensão  de  licitar,  a  CONTRATADA deverá  ser  descredenciada  por  igual  período,  sem 
prejuízo das multas previstas no contrato e das demais cominações legais.

PARÁGRAGO DÉCIMO – Caso a CONTRATADA acumule mais de 07 (sete) pontos, a multa 
prevista na tabela de Pontuação Acumulada será aplicada sem prejuízo da rescisão unilateral do 
Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO

A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o Contrato ocorrendo qualquer das seguintes 
hipóteses: 

I. o  descumprimento  ou  cumprimento  irregular  por  parte  da  CONTRATADA  das 
cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

II. a  lentidão  do  seu  cumprimento,  levando  a  Administração  a  comprovar  a 



impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

III. a  subcontratação,  total  ou  parcial  do  seu  objeto,  a  associação,  a  cessão  ou 
transferência total ou parcial;

IV. o não atendimento das determinações regulares emanadas da autoridade designada 
para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, assim como as de seus superiores;

V. a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

VI. as razões de interesse público;

VII. o atraso comprovado e injustificado no início dos serviços;

VIII. o cometimento reiterado de faltas na execução do Contrato;

IX. a  ocorrência  de  caso  fortuito  ou  de  força  maior  regularmente  comprovados  e 
impeditivos da execução do Contrato;

X. a alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA de 
forma a prejudicar o cumprimento das obrigações assumidas por força de Contrato;

XI. a decretação de falência, ou instauração de insolvência civil; e

XII. a dissolução da sociedade;

XIII. o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuízo 
das sanções penais cabíveis.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Excetuando-se os casos previstos nos itens VI e IX desta Cláusula, a 
rescisão do Contrato acarretará à CONTRATADA, além das penalidades cabíveis, as seguintes 
consequências: 

a) responsabilidade civil por eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE; e

b) retenção dos créditos existentes até a apuração e o ressarcimento dos seus débitos 
para com o CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Não existindo crédito em favor da CONTRATADA ou sendo estes 
insuficientes  para  fazer  face  ao  montante  dos  prejuízos,  o  CONTRATANTE  oficializará  à 
CONTRATADA, para que esta recolha aos cofres da União, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da 
rescisão contratual ou a diferença entre estes e os créditos retidos. 

PARÁGRAFO  TERCEIRO  – Caso  a  CONTRATADA  não  efetue  o  recolhimento  no  prazo 
estipulado no parágrafo anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.

PARÁGRAFO  QUARTO  – Os  casos  de  rescisão  contratual  serão  formalmente  instruídos, 
assegurando o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO RECONHECIMENTO DO DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO



A inexecução  total  ou  parcial  do  Contrato  enseja  a  sua  rescisão,  com  as  consequências 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES

Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nas hipóteses previstas no art. 65 
da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE providenciará, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar do 5° (quinto) dia 
do  mês  subseqüente  ao  da  respectiva  assinatura,  a  publicação  do  extrato  deste  Contrato 
Administrativo, no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal no Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir as questões oriundas do presente Instrumento Contratual.

E assim, por estarem as partes de acordo e ajustadas e após lido e achado conforme, firmam o 
presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 2 
(duas) testemunhas abaixo assinadas.

Brasília-DF,            de                        de  2011.

____________________________________ 
LUIZ CLAUDIO MONTEIRO MORGADO

Subsecretário de Planejamento,
Orçamento e Administração

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO
AGRÁRIO – MDA

____________________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRATANTE CONTRATADA

      
TESTEMUNHAS:

1) __________________________________ 2) ___________________________________
NOME.. :    NOME.. :
CPF...... : CPF...... :
CI......... : CI......... :
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