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CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2020 
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E 
DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA 
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.  
 
Os envelopes contendo proposta e documentos serão recebidos no Setor de Compras e 
Licitações da Prefeitura Municipal de Cássia dos Coqueiros, até o dia 13 de maio de 
2020, até às 14:00 horas, iniciando a sua abertura às 14:30 horas. Os interessados 
poderão examinar, gratuitamente, o edital e seus anexos, nos dias úteis, no horário das 
08:00 às 17:00 horas, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Cássia dos 
Coqueiros, sito Rua Joaquim Lopes Ferreira, nº 489 - Centro, podendo adquiri-los junto ao 
Departamento de Compras e Licitações, em CD-ROM a ser retirado no referido endereço, 
mediante entrega, de mídia virgem, ou na forma impressa mediante o pagamento de R$ 
30,00 (trinta reais), a ser efetuado no Setor de Arrecadação, no mesmo endereço ou 
ainda, gratuitamente, através de "download" junto a "home page" desta Prefeitura, na 
Internet, no endereço de acesso http://www. cassiadoscoqueiros.sp.gov.br. 
 
Cássia dos Coqueiros, 22 de abril de 2020. 

 
 

Dilma Cunha da Silva 
Prefeita Municipal 

 



PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CÁSSIA DOS COQUEIROS 

CNPJ nº. 44.229.805/0001-87 
Rua Joaquim Lopes Ferreira, nº. 489 - Centro – Cássia dos Coqueiros – SP 

Telefones: (16) 3669-1123 
Site: www.cassiadoscoqueiros.sp.gov.br 

E-mails: prefeitura@cassiadoscoqueiros.sp.gov.br e licitacao@cassiadoscoqueiros.sp.gov.br 
 

Chamada Pública nº 001/2020 
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO 
EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.  
 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS, Estado de São Paulo, 
pessoa jurídica de direito público, devidamente cadastrada no CNPJ/MF sob o nº 
44.229.805/0001-87, com sede administrativa à Rua Joaquim Lopes Ferreira, nº 489 – 
Centro, na cidade de Cássia dos Coqueiros, Estado de São Paulo, por intermédio da 
Senhora Prefeita, Dilma da Cunha Silva, no uso de suas prerrogativas legais, e 
considerando o disposto no art. 21 da Lei 11.947/2009 e resoluções FNDE/ CD n.º 
38/2009, nº 25/2012 e nº 26/2013, através da Secretaria Municipal de Educação, vem 
realizar Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e 
do Empreendedor Familiar Rural, para o ano de 2.020, destinados ao atendimento ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar. Os Grupos Formais/Informais deverão 
apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda até o dia até às 14:00 
horas, iniciando a sua abertura às 14:30 horas.  
 
O limite individual de venda do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para 
a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 
por DAP por ano, conforme disciplinado no art. 32 da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de 
junho de 2013.  
 
Serão adotados os Preços de Referência o preço médio pesquisado, em âmbito local, 
regional, territorial, estadual e nacional, nessa ordem dos produtos da Agricultura e do 
Empreendedor Familiar Rural) conforme § 1º do Art. 29 da Resolução/CD/FNDE nº 
26/2013 para o exercício vigente do contrato.  
 
OBJETO: 
O objeto da presente Chamada Pública é a de aquisição de gêneros alimentícios da 
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios a 
seguir: 

 
ITEM QUANT UNID. DESCRITIVO 

1.  300 kg 

ABÓBORA JAPONESA (CABOTIÁ): DESCRIÇÃO: 
abóbora cabotiá, de primeira qualidade; tamanho e 
coloração uniformes; com casca sã, sem rupturas, sem 
excesso de substâncias terrosas, sujidades e corpos 
estranhos aderidos a superfície externa, devendo atender 
ao disposto na legislação vigente. APRESENTAÇÃO: 
acondicionados em caixas, atendendo aos padrões de 
embalagem de acordo com a legislação vigente. 

2.  84 kg 

ABOBRINHA BRASILEIRA: DESCRIÇÃO: abobrinha 
brasileira, de primeira qualidade; tamanho e coloração 
uniformes, sem excesso de substâncias terrosas, 
sujidades e corpos estranhos aderidos a superfície 
externa, devendo atender ao disposto na legislação vigen 
te. APRESENTAÇÃO: acondicionados em caixas, 
atendendo aos padrões de embalagem de acordo com a 
legislação vigente.  
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3.  40 kg 

ACELGA: DESCRIÇÃO: acelga, fresca, de primeira 
qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser 
bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões, 
perfurações ou cortes, devendo atender ao disposto na 
legislação vigente. APRESENTAÇÃO: acondicionados em 
caixas, atendendo aos padrões de embalagem de acordo 
com a legislação vigente. 

4.  65 kg 

ALFACE CRESPA: DESCRIÇÃO: alface crespa, fresco, de 
primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem 
lesões, perfurações ou cortes, devendo atender ao 
disposto na legislação vigente. APRESENTAÇÃO: 
acondicionados em caixas, atendendo aos padrões de 
embalagem de acordo com a legislação vigente. 

5.  50 kg 

BATATA DOCE: DESCRIÇÃO: batata doce, rosada, fresca 
e firme, sem defeitos internos e externos como 
deformação grave, broca acima de cinco perfurações, 
podridão, esverdeamento, broteamento, murcho, 
passado, queimado e lesão com exposição da polpa; sem 
excesso de substâncias terrosas, sujidades e corpos 
estranhos aderidos a superfície externa, devendo atender 
ao disposto na legislação vigente. APRESENTAÇÃO: 
acondicionados em caixas, atendendo aos padrões de 
embalagem de acordo com a legislação vigente. 

6.  180 kg 

BETERRABA: DESCRIÇÃO: beterraba nacional, fresca, 
firme e intacta, com diâmetro equatorial entre 30,0 a 
50,0mm, pequena e uniforme, sem defeitos como dano 
profundo, murcho, passado e podridão; sem excesso de 
substâncias terrosas, sujidades e corpos estranhos 
aderidos a superfície externa, devendo atender ao 
disposto na legislação vigente. APRESENTAÇÃO: 
acondicionados em caixas, atendendo aos padrões de 
embalagem de acordo com a legislação vigente. 

7.  60 kg 

BRÓCOLIS: DESCRIÇÃO: brócolis de primeira qualidade; 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvido e intacto, sem pragas, lesões ou 
perfurações, devendo atender ao disposto na legislação 
vigente. APRESENTAÇÃO: acondicionados em caixas, 
atendendo aos padrões de embalagem de acordo com a 
legislação vigente.   

8.  250 kg 

CEBOLA: DESCRIÇÃO: cebola nacional, de primeira 
qualidade, média, com diâmetro equatorial entre 60 e 
74mm, com mais de 70% da superfície do bulbo coberta 
pelo catafilo (película externa da cebola), para consumo 
fresco, sem estar brotada, com mancha negra(carvão) ou 
podridão; devendo atender ao disposto na legislação 
vigente. APRESENTAÇÃO: acondicionados em caixas, 
atendendo aos padrões de embalagem de acordo com a 
legislação vigente. 

9.  400 kg 

CENOURA: DESCRIÇÃO: cenoura nacional média, com 
comprimento entre 180 a 219 mm; não apresentar 
defeitos internos e externos que prejudiquem o consumo, 
tais como: dano mecânico, deformação, injúria, pragas, 
lenhosa, murcha, ombro verde ou roxo, podridão, mole; 
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sem excesso de substâncias terrosas, sujidades e corpos 
estranhos aderidos a superfície externa, devendo atender 
ao disposto na legislação vigente. APRESENTAÇÃO: 
acondicionados em caixas, atendendo aos padrões de 
embalagem de acordo com a legislação vigente. 

10.  45 kg 

CHUCHU: DESCRIÇÃO: chuchu comum, de primeira 
qualidade, para consumo fresco, aspecto verde claro, 
tamanho médio, com peso entre 250g e 449g; sem 
defeitos internos e externos que prejudiquem o consumo, 
tais como dano profundo, fibroso e podridão, devendo 
atender ao disposto na legislação vigente. 
APRESENTAÇÃO: acondicionados em caixas, atendendo 
aos padrões de embalagem de acordo com a legislação 
vigente.  

11.  40 kg 

COUVE: DESCRIÇÃO: couve, fresca, de primeira 
qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser 
bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões, 
perfurações ou cortes, devendo atender ao disposto na 
legislação vigente. APRESENTAÇÃO: acondicionados em 
caixas, atendendo aos padrões de embalagem de acordo 
com a legislação vigente. 

12.  60 kg 

COUVE-FLOR: DESCRIÇÃO: couve-flor de primeira 
qualidade; tamanho e coloração uniformes, devendo ser 
bem desenvolvido e intacto, sem pragas, lesões ou 
perfurações, devendo atender ao disposto na legislação 
vigente. APRESENTAÇÃO: acondicionados em caixas, 
atendendo aos padrões de embalagem de acordo com a 
legislação vigente.   

13.  200 kg 

MANDIOCA PROCESSADA (DESCASCADA), 
HIGIENIZADA, À VACUO: Embalada em saco plástico 
transparente de 1 kg, refrigerado. DESCRIÇÃO: Raiz de 
elevada qualidade e sem defeitos, suficientemente 
desenvolvidos, com aspecto, aroma, sabor e cor da polpa 
típicos da variedade, com uniformidade no tamanho e 
cor. Não são permitidas rachaduras, perfurações e cortes 
provocados mecanicamente ou por insetos e doenças. 
Próprios para o consumo devendo ser oriundos de 
vegetais sadios, com colheita recente; livres de terra 
aderente à casca. Estarem isentos de umidade externa 
anormal, odor e sabor estranhos, resíduos de 
fertilizantes, parasitas e larvas. Obedecer aos padrões 
ANVISA. Deve estar isento de sujidades, parasitas e 
larvas. Validade mínima a contar da data de entrega 10 
dias e suas condições deverão estar de acordo com as 
legislações vigentes. 

14.  150 kg 

REPOLHO: DESCRIÇÃO: repolho verde, liso, fresco, de 
primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem 
lesões, perfurações ou cortes, devendo atender ao 
disposto na legislação vigente. APRESENTAÇÃO: 
acondicionados em caixas, atendendo aos padrões de 
embalagem de acordo com a legislação vigente.  
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15.  800 kg 

ABACAXI: DESCRIÇÃO: abacaxi pérola médio, com peso 
maior ou igual 1,50kg (segundo tabela de padrão mínimo 
de qualidade e de tamanho – CEAGESP), sem defeitos 
internos e externos como amassado, broca, coroa 
fasciada, imaturo, injúria por frio, mancha chocolate, 
passado, podridão e queimado de sol, devendo atender 
legislação vigente. APRESENTAÇÃO: acondicionados em 
caixas, atendendo aos padrões de embalagem de acordo 
com a legislação vigente. 

16.  160 kg 

BANANA NANICA: DESCRIÇÃO: banana nanica, em 
pencas, de primeira qualidade, tamanho e coloração 
uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem 
desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos decorrentes 
do transporte e manuseio, devendo atender legislação 
vigente. APRESENTAÇÃO: acondicionados em caixas, 
atendendo aos padrões de embalagem de acordo com a 
legislação vigente. 

17.  2100 kg 

BANANA PRATA: DESCRIÇÃO: banana prata, em 
pencas, de primeira qualidade, tamanho e coloração 
uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem 
desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos decorrentes 
do transporte e manuseio, devendo atender legislação 
vigente. APRESENTAÇÃO: acondicionados em caixas, 
atendendo aos padrões de embalagem de acordo com a 
legislação vigente.    

18.  200 kg 

GOIABA VERMELHA: DESCRIÇÃO: Primeira, com 
aspecto,cor, cheiro e sabor próprio, com polpas firmes e 
intactas, tamanhas e coloração  uniformes,devendo ser 
bem desenvolvidas e maduras isentas de enfermidades, 
material terroso, umidade externa anormal, isenta de 
fertilizantes, sujidades            parasitas e larvas, sem 
danos físicos e mecânicos oriundo de manuseio e 
transporte de acordo com a legislação vigente. 
APRESENTAÇÃO: acondicionados em caixas, atendendo 
aos padrões de embalagem de acordo com a legislação 
vigente. 

19.  2500 kg 

LARANJA PÊRA: DESCRIÇÃO: laranja pêra fresca, de 
primeira qualidade; livre de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, 
com polpa firme e intacta, devendo atender legislação 
vigente. APRESENTAÇÃO: acondicionados em caixas, 
atendendo aos padrões de embalagem de acordo com a 
legislação vigente. 

20.  500 kg 

MELANCIA: DESCRIÇÃO: melancia redonda graúda, de 
primeira qualidade; livre de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, 
com polpa firme e intacta, devendo atender legislação 
vigente. APRESENTAÇÃO: acondicionados em caixas, 
atendendo aos padrões de embalagem de acordo com a 
legislação vigente. 

21.  600 kg TANGERINA PONKAN: DESCRIÇÃO: tangerina ponkan 
de primeira qualidade; livre de resíduos de fertilizantes, 
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sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, 
com polpa firme e intacta, devendo atender legislação 
vigente. APRESENTAÇÃO: acondicionadas em caixas, 
atendendo aos padrões de embalagem de acordo com a 
legislação vigente. 

 
 
OBSERVAÇÃO: DEFEITOS QUE NÃO SERÃO TOLERADOS: 
 
Para os legumes: 
 
1. Substâncias terrosas; 
2. Sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa; 
3. Parasitos, larvas ou outros animais nos produtos ou embalagens; 
4. Umidade externa anormal; 
5. Odor e sabor estranhos; 
6. Enfermidades; 
7. Danos por lesões que afetam a sua aparência. 
8. Tomate salada: não cotar tipo caqui e cereja. 
 
Para as hortaliças: 
 
As hortaliças deverão estar frescas e sãs. Apresentar cor, odor e sabor característicos. Não 
poderão estar golpeadas e danificadas de modo que prejudiquem a sua aparência e 
utilização. As folhas deverão se apresentar intactas e firmes, sem sinais de 
amarelecimento. Deverão estar isentas de substâncias terrosas, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa, parasitos, larvas e outros animais nos produtos e 
nas embalagens, umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. 
 
1 - Das condições de participação  
 
1.1. Poderá participar deste certame qualquer pessoa física ou jurídica, detentora de DAP 
(Declaração de Aptidão ao PRONAF), que atenda às exigências constantes deste edital.  

 
1.2. Não será permitida a participação de pessoas físicas ou jurídicas:  
 
1.2.1. Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com esta 
administração, nos termos do art. 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93;  

 
1.2.2. Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10º da Lei Federal nº 9.605/98; 

 
1.2.3. Impedidas de licitar e contratar com esta administração nos termos do art. 7º da 
Lei Federal nº 10.520/02; 

 
1.2.4. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas; 

 
1.2.5. Servidores públicos da Prefeitura Municipal de Cássia dos Coqueiros, ou de suas 
autarquias; 

 
2 - Recursos Orçamentários 
 
2.1. As despesas oriundas do presente chamamento onerarão os recursos orçamentários 
do exercício de 2020 e seguintes, na seguinte dotação:  
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02.01.00 12 361 0226 2053 05 795 3.3.90.30.00 2200001 
  
  
  
3. DA HABILITAÇÃO 

3.1. O envelope contendo a documentação para habilitação e o projeto de venda deverá 
ser apresentado à Comissão Permanente de Licitações, devidamente lacrado, no local, 
data, dia e horário estabelecidos no preâmbulo, devendo conter os seguintes os seguintes: 

3.1.1. Dos FORNECEDORES INDIVIDUAIS, detentores de DAP Física, não 
organizados em grupo:  
 
a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF/MF);  

 
b) extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 30 dias;  

 
c) o projeto de Venda de gêneros alimentícios da agricultura familiar, com assinatura do 
agricultor participante; 

 
d) declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção 
própria, relacionada no projeto de venda. 

3.1.2. Dos GRUPOS INFORMAIS de agricultores familiares, detentores de DAP 
Física, organizados em grupo:  
 
a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF/MF);  
 

b) extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 30 
dias; 

 

c) o projeto de Venda de gêneros alimentícios da agricultura familiar, com assinatura de 
todos os agricultores participantes; 

 

d) declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 
agricultores familiares relacionados no projeto de venda. 

 

3.1.3. Dos GRUPOS FORMAIS, detentores de DAP Jurídica:  
 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);  

 
b) extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 30 dias;  

 
c) prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social (INSS) e ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

  
d) cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão 
competente;  

 
e) o projeto de Venda de gêneros alimentícios da agricultura familiar; 
 
f) declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 
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associados relacionados no projeto de venda;  
 
3.2. Os documentos relacionados no item 3.1 deverão, conforme o caso, ser apresentados 
em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, salvo os 
documentos obtidos por meio eletrônico.  
 
3.2.1. A autenticação poderá ser feita, ainda, mediante cotejo da cópia com o original, pelo 
membro da Comissão responsável pela abertura do procedimento. 
 
3.2.2. Em todas as hipóteses referidas neste item, não serão aceitos protocolos e nem 
documentos com prazo de validade vencido. 

3.3. De acordo com o § 4 º do Art. 27 da Resolução FNDE nº 26/2013 alterada pela 
Resolução nº 04/2015, no caso de ausência ou irregularidade de qualquer dos documentos 
exigidos para habilitação, fica estabelecido o prazo de 02 (dois) dias úteis, podendo ser 
renovado por mais 02 (dois), a critério da administração, para regularização da 
documentação. 

 

4. DO PROJETO DE VENDA 

4.1. O projeto de venda deverá ser apresentado em conformidade com o modelo constante 
do anexo II, devendo ser datilografado, digitado, impresso ou preenchido a mão, de 
forma legível, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, 
sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas. 

4.1.1.  O preço de venda dos produtos são os constantes do Termo de Referência que 
integra este edital como anexo I. 

4.2. Os proponentes devem informar as quantidades dos produtos que poderão fornecer à 
Administração, prestando informações acerca da sazonalidade desta disponibilidade e 
outras situações que reputarem pertinentes ao respectivo projeto de venda. 
 
4.3. Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na 
apresentação dos Projetos de Venda, como justificativas para quaisquer acréscimos e/ou 
solicitações de reembolsos ou indenizações de qualquer natureza. 
 
4.4. O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural 
para a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais) por DAP/ano. 
 
 
5 - Do Julgamento e Classificação 
 
5.1. A sessão de abertura do envelope nº 01 dar-se-á na data, horário e local indicados no 
preâmbulo, em ato público, na presença dos interessados. 
 
5.1.1. Realizada a abertura dos envelopes, os documentos e o Projeto de Venda serão 
conferidos e rubricados pela Comissão de Licitações e pelos representantes presentes. 
 
5.1.2. Será inabilitada a proponente que não atender aos itens 3 (três) e 4 (quatro) 
deste edital. 
 
5.1.3. Na ausência ou irregularidade de qualquer dos documentos relacionados no item 3 
(três), será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para regularização da 
documentação, contados da data da sessão pública de abertura dos envelopes. 
 



PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CÁSSIA DOS COQUEIROS 

CNPJ nº. 44.229.805/0001-87 
Rua Joaquim Lopes Ferreira, nº. 489 - Centro – Cássia dos Coqueiros – SP 

Telefones: (16) 3669-1123 
Site: www.cassiadoscoqueiros.sp.gov.br 

E-mails: prefeitura@cassiadoscoqueiros.sp.gov.br e licitacao@cassiadoscoqueiros.sp.gov.br 
 

5.2. Ocorrendo a suspensão da reunião para análise da habilitação e do projeto de venda, 
e a mesma não puder ser realizada no mesmo dia, será designada nova data, sendo todos 
os presentes convocados. 
 
5.3. Os projetos de venda dos participantes habilitados serão classificados POR ITEM, 
seguindo os seguintes critérios:  
 
5.3.1. PRIMEIRO: - Será a localização dos fornecedores, a saber:  
 
5.3.1.1. Terão preferência os fornecedores locais sediados no território do Município de 
Cassia dos Coqueiros/SP;  
 
5.3.1.2. Caso a Administração não obtenha as quantidades necessárias de produtos 
oriundos de produtores e empreendedores familiares locais, estas serão complementadas 
com propostas de grupos de produtores e empreendedores familiares do território rural, 
do Estado de São Paulo e do País, nesta ordem.  
 
5.3.2. SEGUNDO: - Dentro de cada faixa geográfica discriminada no item 5.3.1, terão 
preferência:  
 
5.3.2.1. Agricultores que comprovadamente pertencerem aos assentamentos de reforma 
agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas;  
 
5.3.2.2. Fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou 
agroecológicos, segundo a Lei n° 10.831, de 23 de dezembro de 2003;  
 
5.3.2.3. Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de Declaração de Aptidão ao 
PRONAF – DAP Jurídica) sobre os Grupos Informais (agricultores familiares, detentores de 
Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Física, organizados em grupos) e estes sobre os 
Fornecedores Individuais; e 05.1.2.4. Organizações com maior porcentagem de 
agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro de sócios, 
conforme DAP Jurídica (deverá ser apresentado documento que comprove a quantidade de 
agricultores familiares);  
 
5.3.3. TERCEIRO: - Obedecidos todos os critérios dos itens 5.3.1 e 5.3.2 e persistindo o 
empate, será realizado Sorteio.  
 
5.4. Sempre que o fornecedor do item já tiver atingido o valor máximo de venda de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais), na somatória dos itens anteriormente vencidos, será oferecida 
a venda do item aos demais participantes na ordem de classificação 
 
5.4. Da sessão pública de abertura e análise da documentação de habilitação e do projeto 
de venda, será lavrada ata circunstanciada, assinada pelos proponentes presentes e pelos 
membros da comissão. 
 
 
6. DO CONTRATO 
 
6.1. As proponentes selecionadas serão convocadas para, no prazo de 05 (cinco) dias 
corridos, assinar o contrato. 
 
6.1.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito 
pela administração. 
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6.2. É facultado à Administração, quando o convocado não aceitar o objeto ou retirar o 
instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os proponentes 
remanescentes, na ordem de prioridade, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a 
licitação. 
 
6.3. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega dos projetos de venda, sem 
convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos 
assumidos. 
 
6.4. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade (prova de 
regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS) que estiverem com os prazos de validade 
vencidos, será verificada a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando 
nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção 
por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
 
6.4.1. Não sendo possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a 
proponente será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a 
situação de regularidade de que trata o subitem anterior, mediante a apresentação das 
certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não 
se realizar. 
 
 
7 - Dos Recursos, da Homologação e da Convocação. 
 
7.1 - Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitações, decorrentes da 
presente CHAMADA PÚBLICA, caberá recurso à autoridade superior, no prazo de 05 (cinco) 
diais úteis, e contra-razões no mesmo prazo, conforme o artigo 109 da Lei Federal n.º 
8.666/1993 e suas alterações posteriores. 
 
7.2 - Uma vez proferido o julgamento pela Comissão e decorrido o prazo para interposição 
de recursos, ou tendo havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos 
interposto, o mesmo será encaminhado ao Prefeito Municipal para o competente despacho. 
 
7.3 – A contar da data de deliberação do resultado, o proponente deverá comparecer à 
Prefeitura de Cássia dos Coqueiros/SP, no prazo de 05 (cinco) diais úteis, para assinar o 
contrato, sob pena de decadência desse direito. 
 
7.4 - O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/1993, 
e suas alterações posteriores. 
 
8- Responsabilidade dos Fornecedores 
  
8.1 - Os fornecedores que aderirem a este processo declaram que atendem a todas as 
exigências legais e regulatórias para tanto, e que possuem autorização legal para fazer a 
proposta, sujeitando-se em caso de declaração falsa, às penalidades de legislação civil e 
penal aplicáveis. 
 
8.2 - O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios conforme o 
disposto no padrão de identidade e qualidade estabelecida na legislação vigente e nas 
especificações técnicas.  
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8.3 - O fornecedor se compromete a fornecer a quantidade total dos gêneros alimentícios 
contratados e segundo um cronograma de entrega disponibilizado pela administração. 
 
8.3.1 - O cronograma de fornecimento poderá ser alterado pela Contratante, desde que 
haja aviso prévio de, no mínimo, 05 (cinco) dias úteis. 
 
9- Das Condições de Fornecimento 
 
9.1 - As verduras e legumes deverão ser de boa qualidade, com tamanho médio 
padronizado. 
 
9.2 - As hortaliças e frutas deverão estar frescas, inteiras e sãs, no ponto de maturação 
adequado para consumo. 
 
9.3 - As folhas deverão se apresentar intactas e firmes. 
 
9.4 - Deverão estar isentas de: 
 
9.4.1 - Substâncias terrosas; 
 
9.4.2 - Sem sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa; 
 
9.4.3 - Sem parasitas, larvas ou outros animais nos produtos ou embalagens; 
 
9.4.4 - Sem umidade externa anormal; 
 
9.4.6 - Isenta de enfermidades; 
 
9.4.7 - Não deverão estar danificadas por lesões que afetem a sua aparência e utilização. 
 
10- Do local e prazo para entrega 
 
10.1 - O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o 
recebimento do Pedido de Compra, expedido pelo Setor de Compras. O prazo do 
fornecimento é de 12 (doze) meses. 
 
10.2 - A entrega deverá ser feita semanalmente, ponto a ponto, diretamente nas unidades 
escolares, todas as terças-feiras, das 7h às 17h, de acordo com a necessidade e solicitação 
da Administração, obrigando-se o contratado a substituir, às suas expensas os produtos 
que por qualquer irregularidade sejam recusados. 
 
10.3 - O fornecedor sujeitar-se-á à fiscalização dos produtos no ato da entrega, 
reservando-se à Prefeitura do Município Cássia dos Coqueiros o direito de não proceder ao 
recebimento caso não encontre os mesmos em condições satisfatórias e de acordo com as 
especificações do edital. 
 
10.4 - Os fornecedores estarão sendo constantemente avaliados quanto à qualidade dos 
produtos entregues. Caso os produtos sejam entregues em desacordo com os requisitos 
estabelecidos pela Prefeitura o fornecedor deverá substituí-los em 24 (vinte e quatro) 
horas, as suas expensas.  
 
10.5 - Correrão por conta do fornecedor todas as despesas de embalagem, seguros, 
transportes, carga e descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários 
decorrentes da entrega e da aquisição dos produtos. 
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11. DAS ALTERAÇÕES DE PREÇO 
 
11.1. Os preços unitários são fixos e irreajustáveis. 
 
11.2. O equilíbrio econômico-financeiro será mantido nos termos da Lei Federal nº 
8666/93. 
 
 
12- Do Pagamento 
 
12.1 - O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após, mediante apresentação 
de documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado, juntamente com os Termos 
de Recebimento, vedada à antecipação de pagamento, para cada faturamento. 
 
12.2 - A documentação fiscal para fins de pagamento deverá conter o mesmo número de 
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ indicado no Contrato. 
 
13- Das Sanções Administrativas 
 
13.1 - Ao proponente que se recusar, dentro de 05 (cinco) diais úteis a contar da 
convocação pela Contratante, assinar o CONTRATO DE AQUISIÇÃO, ensejar o 
retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do CONTRATO, comportar-se de modo inidôneo e fazer declaração falsa, 
conforme o caso poderá a Contratante aplicar as seguintes sanções, garantida a defesa 
prévia: 
 
a) Advertência; 
 
b) Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de 
atraso sobre o valor contratado, em decorrência de atraso injustificado no fornecimento; 
 
c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de 
inexecução total ou parcial do contrato; 
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
 
e) Impedimento de licitar ou de contratar com a Administração, pelo prazo de 02 
(dois) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
14- Das Disposições Gerais 
 
A presente Chamada Pública poderá ser obtida no Departamento de Licitações e Compras 
no horário das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, ou através do site 
www.cassiadoscoqueiros.sp.gov.br 
 
Para definição dos preços de referência deverá ser observado o artigo 23 da Resolução nº 
38 do FNDE; 
 
Os gêneros alimentícios da agricultura familiar não poderão ter preços inferiores aos 
produtos cobertos pelo Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar (PGPAF), 
Art. 23 § 6º, da Resolução nº 38 do FNDE, site: http://www.mda.gov.br/portal/ 
saf/programas/alimentacaoescolar/2500755 
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Na análise das propostas e na aquisição dos alimentos, deverão ter prioridade as 
propostas dos grupos locais e as dos Grupos Formais, Art. 23, § 3º e § 4º, da Resolução 
nº 38 do FNDE; 
 
Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, 
estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ Ministério da Saúde e pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
 
O limite individual de venda do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para 
a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de até R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais), por DAP por ano civil; 
 
A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato de 
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, 
conforme o Anexo IV, da Resolução nº 38 do FNDE; 
 
Quaisquer pedidos de esclarecimentos sobre dúvidas, eventualmente suscitadas, relativas 
às orientações contidas na presente Chamada poderão ser solicitadas através do e-mails:  
licitacao@cassiadoscoqueiros.sp.gov.br ou através do telefone nº: (16) 3669-1123. 
 
Faz parte integrante do presente edital: 
ANEXO I - Minuta de Contrato; 
ANEXO II - Projeto de Venda conforme Anexo V da Resolução nº 38/2009 do FNDE 
de 16/07/2009, 
ANEXO III – Relação de escolas com endereços de entrega.  
ANEXO IV – Parâmetro de preços.  
 
Cássia dos Coqueiros, 22 de abril de 2020. 
 

  Dilma Cunha da Silva 
Prefeita Municipal 
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ANEXO I 
(MINUTA) 

 
CONTRATO N.º xx/2020 
 
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO 
ATENDIMENTO DO PROGRAMADA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS, Estado de São Paulo, 
pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
44.229.805/0001-87, com sede administrativa à Rua Joaquim Lopes Ferreira, nº 489 – 
Centro, na cidade de Cássia dos Coqueiros, Estado de São Paulo, neste ato devidamente 
representada pela Prefeita Municipal de Cássia dos Coqueiros, a Senhora Dilma Cunha da 
Silva, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº XX.XXX.XXX-X, inscrita 
no CPF/MF sob o nº XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado na cidade de Cássia dos 
Coqueiros, Estado de São Paulo, doravante denominado CONTRATANTE e por outro lado 
____________ (nome do grupo formal ou informal), com sede à _________, n.º ____, 
em ______(município), inscrita no CNPJ sob n.º _____________, (para grupo formal), 
doravante denominado (a) CONTRATADO (A), fundamentados nas disposições da Lei nº 
11.947/2009 e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 001/2020, resolvem 
celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: 
1.1 É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO 
ATENDIMENTO DO PROGRAMADA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da 
rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos nos itens enumerados na 
Cláusula Sexta, todos de acordo com a chamada pública n.º 001/2020, o qual fica fazendo 
parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: 
2.1 O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios 
da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: 
3.1 O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominados CONTRATADOS, será de até R$ 
20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a 
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Resolução/CD/FNDE/n.º 25). 
 
CLÁUSULAQUARTA: 
4.1 OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão 
informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais de venda 
dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios, consoante ao Projeto de 
Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no 
máximo 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta 
disponibilizada pelo MDA. 
 
CLÁUSULA QUINTA: 
5.1 O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento do 
Pedido de Compra, expedida pelo Departamento de Compras.  
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CLÁUSULA SEXTA: 
6.1 Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de 
Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o 
valor total de R$ _____________ (_______________________), conforme listagem 
anexa a seguir: 
 
ITEM PRODUTO UN QTD 
Valor 
Unitário 
Valor 
Total 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: 
7.1 No valor mencionado na Cláusula Sexta estão incluídas as despesas com frete, 
recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, 
trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento 
das obrigações decorrentes do presente contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA: 
8.1 As despesas decorrentes da contratação do objeto desta Chamada Pública correrão por 
conta das seguintes dotações orçamentárias: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
CLAÚSULA NONA: 
9.1 O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quinta e após a 
tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento. 
no valor correspondente às entregas.  
 
9.2 Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência 
de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: 
10.1 O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento 
do CONTRATADO FORNECEDOR, deverá pagar multa de 2% (dois por cento), mais juros 
de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, sobre o valor da parcela vencida. Ressalvados 
os casos quando não efetivados os repasses mensais de recursos do FNDE em tempo 
hábil. 
 
CLÁUSULA ONZE: 
11.1 Nos casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-á conforme o § 1º, do Art. 
20 da Lei nº 11.947/2009 e demais legislações relacionadas. 
 
CLÁUSULA DOZE: 
12.1 O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos, cópias 
das Notas Fiscais de Venda ou congêneres, dos produtos participantes do Projeto de Venda 
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à 
disposição para comprovação. 
 
CLÁUSULA TREZE: 
13.1 O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos das Notas 
Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas 
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prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição 
para comprovação. 
 
CLÁUSULA QUATORZE: 
14.1 É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR 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 QUINZE: 
15.1 O CONTRATANTE em razão da supremacia dos interesses públicos 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. 
 
15.2 Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do 
CONTRATADO deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento 
da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas. 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS: 
16.1 A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, 
cobrada judicialmente. 
 
CLÁUSULA DEZESSETE: 
17.1 A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de 
Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras 
Entidades designadas pelo FNDE. 
 
CLÁUSULA DEZOITO: 
18.1 O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº 01/2014, inclusive no 
que se refere a prazos e condições de entrega, recebimento e pagamento, pela Resoluções 
CD/FNDE nº 38/2009, nº 25/2012 e pela Lei nº 11.947/2009 e da Resolução/CD/FNDE nº 
26/2013 e o dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será 
aplicada, também, onde o contrato for omisso. 
 
CLÁUSULA DEZENOVE: 
19.1 Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as 
partes, resguardadas as suas condições essenciais. 
 
CLÁUSULA VINTE: 
20.1 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, 
por fax, transmitido pelas partes. 
 
CLÁUSULA VINTE E UM: 
21.1 Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por 
carta, consoante Cláusula Vinte, poderá ser rescindido, de pleno direito, 
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes 
casos: 
a) Por acordo entre as partes; 



PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CÁSSIA DOS COQUEIROS 

CNPJ nº. 44.229.805/0001-87 
Rua Joaquim Lopes Ferreira, nº. 489 - Centro – Cássia dos Coqueiros – SP 

Telefones: (16) 3669-1123 
Site: www.cassiadoscoqueiros.sp.gov.br 

E-mails: prefeitura@cassiadoscoqueiros.sp.gov.br e licitacao@cassiadoscoqueiros.sp.gov.br 
 

b) Pela inobservância de qualquer de suas condições; 
c) Quaisquer dos motivos previstos em lei. 
 
CLÁUSULA VINTE E DOIS: 
22.1 O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.   
 
22.2 Havendo prorrogação do contrato, será formalizado termo de aditamento de acordo 
formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.  
 
 
CLÁUSULA VINTE E TRÊS: 
23.1 É competente o Foro da Comarca de Cajuru 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. 
 
 
 
Cássia dos Coqueiros, ___de________________ de 2020. 

 
 
 
 

___________________________________ 
Dilma Cunha da Silva 

Prefeita Municipal 
 
 

_________________________________________ 
Contratado 

(Agricultores Familiares no caso de grupo informal) 
Testemunhas: 

 
 

 
1. ___________________________ 
RG: 
 
2.____________________________ 
RG: 
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 
 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cassia dos Coqueiros 
CONTRATADA:_______________________________________________________ 
CONTRATO Nº: (de origem) ____________________________________________ 
OBJETO: ___________________________________________________________ 
ADVOGADO(S): (*)___________________________________________________ 
 

CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2020 
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E 
DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA 
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.  
 
          Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do termo acima 
identificado e cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, 
para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para 
acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final, e sua 
publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e 
regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o mais que couber. 
 
          Outrossim, estamos cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário 
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 
de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados. 
  
LOCAL e DATA:____________________________________________________ 
CONTRATANTE 
Nome e cargo:_____________________________________________________ 
E-mail institucional:_________________________________________________ 
E-mail pessoal:_____________________________________________________ 
Assinatura:________________________________________________________ 
CONTRATADA 
Nome e cargo:_____________________________________________________ 
E-mail institucional:_________________________________________________ 
E-mail pessoal:____________________________________________________ 
Assinatura:_______________________________________________________ 
 
(*)Facultativo. Indicar quando já constituído. 
. 
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DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 

 
CONTRATANTE:  
CNPJ Nº:  
 
CONTRATADA:  
CNPJ Nº:  
 
CONTRATO N° (DE ORIGEM):  
DATA DA ASSINATURA:  
VIGÊNCIA:  
OBJETO: 
 VALOR (R$):  
 
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as 
penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, 
encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.  
 
Em se tratando de obras/serviços de engenharia:  
 
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as 
penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, 
em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo 
arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão 
remetidos quando requisitados:  
a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;  
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus 
custos unitários;  
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações 
decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de 
acordo com o respectivo cronograma;  
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi 
contemplado em suas metas;  
e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.  
LOCAL e DATA:  
RESPONSÁVEL: (nome, cargo, e-mail e assinatura) 
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ANEXO II 
 

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

Identificação da proposta de atendimento ao edital/chamada pública nº 01/2020 

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

A – Grupo Formal 

1. Nome do Proponente 2. CNPJ 

3. Endereço 4. Município 5. CEP 

6. Nome do representante legal 7. CPF 8. (DDD) Telefone 

9. Banco 10. Nº da Agência 11. Nº da Conta Corrente 

B – Grupo Informal 

1. Nome do Proponente 

2. Endereço 3. Município 4. CEP 

5. Nome da Entidade Articuladora 6. CPF 7. (DDD) Telefone 
C – Fornecedores participantes (Grupo Formal e Informal) 

 1. Nome 2. CPF 3. DAP 4. Nº da Agência 5. Nº da Conta Corrente 
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II – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 

1. Nome da Entidade 2. CNPJ 3. Município 

4. Endereço 5. DDD/Fone 

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

III – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS 

 

 
1. Identificação do agricultor 
familiar 2. Produto 3. Unidade 4. Quantidade 5. Preço/Unidade 6. Valor Total 

 

Nome      

CPF      

Nº DAP     Total agricultor  

 

Nome      

CPF      

Nº DAP     Total agricultor  

 

Nome      

CPF      

Nº DAP     Total agricultor  

Total do projeto  
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IV – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO 

 1. Produto 2. Unidade 3. Quantidade 4. Preço/Unidade 5. Valor total do Produto 

      

      

      

    Total do projeto:  

V – DESCREVER OS MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DAS ENTREGAS DOS PRODUTOS 

 

VI – CARACTERÍSTICAS DO FORNECEDOR PROPONENTE (breve histórico, número de sócios, missão, área de abrangência) 

 

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

Local e data: 
 

Fone/ E-mail: 

CPF: Assinatura do Representante do Grupo 
Formal 

 

Local e data: 

Agricultores Fornecedores do Grupo Informal Assinatura 
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ANEXO III 
 

Relação de Escolas para Entrega Ponto a Ponto 
 

Secretaria Municipal de Educação 
 
 

Unidade 
Emei – João e Maria 
Rua Dr. Pedreira de Freiras, nº 152 - Centro 
Tel. 3669-4715 
 
Emeb – Professor Romualdo de Carvalho 
Rua Antonio dos Reis, nº 47 – Bairro Nossa Sra. Aparecida 
Tel. 3669-1523 

 
Emeb – Abel dos Reis 
Rua Joaquim Lopes Ferreira, nº 622 - Centro.                                           
Tel. 3669-1145 

 
Emei – Dom Romeu Alberti (Antiga Cantinho Feliz) 
Rua Antonio dos Reis, nº 42 – Bairro Nossa Sra. Aparecida 
Tel. 3669-1419 
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ANEXO IV – Parâmetro de preços. 

Item Descrição Unid 
Cotações 

Média 
A B C 

1.   

ABÓBORA JAPONESA (CABOTIÁ): 
DESCRIÇÃO: abóbora cabotiá, de 
primeira qualidade; tamanho e 
coloração uniformes; com casca sã, 
sem rupturas, sem excesso de 
substâncias terrosas, sujidades e 
corpos estranhos aderidos a superfície 
externa, devendo atender ao disposto 
na legislação vigente. 
APRESENTAÇÃO: acondicionados em 
caixas, atendendo aos padrões de 
embalagem de acordo com a legislação 
vigente. 

kg R$ 3,83  
R$ 

3,20  
 -  

R$ 
3,52  

2.   

ABOBRINHA BRASILEIRA: 
DESCRIÇÃO: abobrinha brasileira, de 
primeira qualidade; tamanho e 
coloração uniformes, sem excesso de 
substâncias terrosas, sujidades e 
corpos estranhos aderidos a superfície 
externa, devendo atender ao disposto 
na legislação vigente. 
APRESENTAÇÃO: acondicionados em 
caixas, atendendo aos padrões de 
embalagem de acordo com a legislação 
vigente.  

kg R$ 3,63  
R$ 

3,70  
 -  

R$ 
3,67  

3.   

ACELGA: 
DESCRIÇÃO: acelga, fresca, de 
primeira qualidade, tamanho e 
coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvido, firme e intacto, sem 
lesões, perfurações ou cortes, devendo 
atender ao disposto na legislação 
vigente. 
APRESENTAÇÃO: acondicionados em 
caixas, atendendo aos padrões de 
embalagem de acordo com a legislação 
vigente. 

kg R$ 9,66  
R$ 

3,00   -  
R$ 

6,33  

4.   

ALFACE CRESPA: 
DESCRIÇÃO: alface crespa, fresco, de 
primeira qualidade, tamanho e 
coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvido, firme e intacto, sem 
lesões, perfurações ou cortes, devendo 
atender ao disposto na legislação 
vigente. 
APRESENTAÇÃO: acondicionados em 
caixas, atendendo aos padrões de 
embalagem de acordo com a legislação 
vigente. 

kg R$ 9,68  
R$ 

4,50  
R$ 9,00 

R$ 
7,73  
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5.   

BATATA DOCE: 
DESCRIÇÃO: batata doce, rosada, 
fresca e firme, sem defeitos internos e 
externos como deformação grave, 
broca acima de cinco perfurações, 
podridão, esverdeamento, brotamento, 
murcho, passado, queimado e lesão 
com exposição da polpa; sem excesso 
de substâncias terrosas, sujidades e 
corpos estranhos aderidos a superfície 
externa, devendo atender ao disposto 
na legislação vigente. 
APRESENTAÇÃO: acondicionados em 
caixas, atendendo aos padrões de 
embalagem de acordo com a legislação 
vigente. 

kg R$ 2,98  
R$ 

2,50  
 -  

R$ 
2,74  

6.   

BETERRABA: 
DESCRIÇÃO: beterraba nacional, 
fresca, firme e intacta, com diâmetro 
equatorial entre 30,0 a 50,0mm, 
pequena e uniforme, sem defeitos 
como dano profundo, murcho, passado 
e podridão; sem excesso de 
substâncias terrosas, sujidades e 
corpos estranhos aderidos a superfície 
externa, devendo atender ao disposto 
na legislação vigente. 
APRESENTAÇÃO: acondicionados em 
caixas, atendendo aos padrões de 
embalagem de acordo com a legislação 
vigente. 

kg R$ 3,32  
R$ 

3,00  
 -  

R$ 
3,16  

7.   

BRÓCOLIS: 
DESCRIÇÃO: brócolis de primeira 
qualidade; tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem 
desenvolvido e intacto, sem pragas, 
lesões ou perfurações, devendo 
atender ao disposto na legislação 
vigente. 
APRESENTAÇÃO: acondicionados em 
caixas, atendendo aos padrões de 
embalagem de acordo com a legislação 
vigente.   

kg R$ 8,29  
R$ 

5,00   -  
R$ 

6,65  

8.   

CEBOLA: 
DESCRIÇÃO: cebola nacional, de 
primeira qualidade, média, com 
diâmetro equatorial entre 60 e 74mm, 
com mais de 70% da superfície do 
bulbo coberta pelo catafilo (película 
externa da cebola), para consumo 
fresco, sem estar brotada, com 
mancha negra(carvão) ou podridão; 
devendo atender ao disposto na 
legislação vigente. 

kg R$ 5,28   -   -  
R$ 

5,28  
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APRESENTAÇÃO: acondicionados em 
caixas, atendendo aos padrões de 
embalagem de acordo com a legislação 
vigente. 

9.   

CENOURA: 
DESCRIÇÃO: cenoura nacional média, 
com comprimento entre 180 a 219 
mm; não apresentar defeitos internos 
e externos que prejudiquem o 
consumo, tais como: dano mecânico, 
deformação, injúria, pragas, lenhosa, 
murcha, ombro verde ou roxo, 
podridão, mole; sem excesso de 
substâncias terrosas, sujidades e 
corpos estranhos aderidos a superfície 
externa, devendo atender ao disposto 
na legislação vigente. 
APRESENTAÇÃO: acondicionados em 
caixas, atendendo aos padrões de 
embalagem de acordo com a legislação 
vigente. 

kg R$ 4,23  
R$ 

3,00  
 -  

R$ 
3,62  

10.   

CHUCHU: 
DESCRIÇÃO: chuchu comum, de 
primeira qualidade, para consumo 
fresco, aspecto verde claro, tamanho 
médio, com peso entre 250g e 449g; 
sem defeitos internos e externos que 
prejudiquem o consumo, tais como 
dano profundo, fibroso e podridão, 
devendo atender ao disposto na 
legislação vigente. 
APRESENTAÇÃO: acondicionados em 
caixas, atendendo aos padrões de 
embalagem de acordo com a legislação 
vigente.  

kg R$ 5,28  
R$ 

3,00  
 -  

R$ 
4,14  

11.   

COUVE: 
DESCRIÇÃO: couve, fresca, de 
primeira qualidade, tamanho e 
coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvido, firme e intacto, sem 
lesões, perfurações ou cortes, devendo 
atender ao disposto na legislação 
vigente. 
APRESENTAÇÃO: acondicionados em 
caixas, atendendo aos padrões de 
embalagem de acordo com a legislação 
vigente. 

kg R$ 9,86  
R$ 

3,50  R$ 9,00 
R$ 

7,45  
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12.   

COUVE-FLOR: 
DESCRIÇÃO: couve-flor de primeira 
qualidade; tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem 
desenvolvido e intacto, sem pragas, 
lesões ou perfurações, devendo 
atender ao disposto na legislação 
vigente. 
APRESENTAÇÃO: acondicionados em 
caixas, atendendo aos padrões de 
embalagem de acordo com a legislação 
vigente.   

kg 
 R$ 

12,40  
R$ 

4,00   -  
R$ 

8,20  

13.   

MANDIOCA PROCESSADA 
(DESCASCADA), HIGIENIZADA, À 
VACUO:  
DESCRIÇÃO: Raiz de elevada 
qualidade e sem defeitos, 
suficientemente desenvolvidos, com 
aspecto, aroma, sabor e cor da polpa 
típicos da variedade, com 
uniformidade no tamanho e cor. Não 
são permitidas rachaduras, 
perfurações e cortes provocados 
mecanicamente ou por insetos e 
doenças. Próprios para o consumo 
devendo ser oriundos de vegetais 
sadios, com colheita recente; livres de 
terra aderente à casca. Estarem 
isentos de umidade externa anormal, 
odor e sabor estranhos, resíduos de 
fertilizantes, parasitas e larvas. 
Obedecer aos padrões ANVISA. Deve 
estar isento de sujidades, parasitas e 
larvas. Validade mínima a contar da 
data de entrega 10 dias e suas 
condições deverão estar de acordo 
com as legislações vigentes. 
APRESENTAÇÃO: Embalada em saco 
plástico transparente de 1 kg, 
refrigerado. 

kg R$ 7,53   -  R$ 6,00 R$ 
6,77  

14.   

REPOLHO: 
DESCRIÇÃO: repolho verde, liso, 
fresco, de primeira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido, firme 
e intacto, sem lesões, perfurações ou 
cortes, devendo atender ao disposto 
na legislação vigente. 
APRESENTAÇÃO: acondicionados em 
caixas, atendendo aos padrões de 
embalagem de acordo com a legislação 
vigente.  

kg R$ 3,85  
R$ 

2,00  
 -  

R$ 
2,93  
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15.   

ABACAXI: 
DESCRIÇÃO: abacaxi pérola médio, 
com peso maior ou igual 1,50kg 
(segundo tabela de padrão mínimo de 
qualidade e de tamanho – CEAGESP), 
sem defeitos internos e externos como 
amassado, broca, coroa fasciada, 
imaturo, injúria por frio, mancha 
chocolate, passado, podridão e 
queimado de sol, devendo atender 
legislação vigente. 
APRESENTAÇÃO: acondicionados em 
caixas, atendendo aos padrões de 
embalagem de acordo com a legislação 
vigente. 

kg R$ 5,62   -   -  R$ 
5,62  

16.   

BANANA NANICA: 
DESCRIÇÃO: banana nanica, em 
pencas, de primeira qualidade, 
tamanho e coloração uniforme, com 
polpa firme e intacta, devendo ser 
bem desenvolvida, sem danos físicos e 
mecânicos decorrentes do transporte e 
manuseio, devendo atender legislação 
vigente. 
APRESENTAÇÃO: acondicionados em 
caixas, atendendo aos padrões de 
embalagem de acordo com a legislação 
vigente. 

kg R$ 3,89   -   -  
R$ 

3,89  

17.   

BANANA PRATA: 
DESCRIÇÃO: banana prata, em 
pencas, de primeira qualidade, 
tamanho e coloração uniforme, com 
polpa firme e intacta, devendo ser 
bem desenvolvida, sem danos físicos e 
mecânicos decorrentes do transporte e 
manuseio, devendo atender legislação 
vigente. 
APRESENTAÇÃO: acondicionados em 
caixas, atendendo aos padrões de 
embalagem de acordo com a legislação 
vigente.    

kg R$ 4,28   -  R$ 4,00 R$ 
4,14  

18.   

GOIABA VERMELHA: 
DESCRIÇÃO: Primeira, com aspecto, 
cor, cheiro e sabor próprio, com polpas 
firmes e intactas, tamanhas e 
coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvidas e maduras isentas de 
enfermidades, material terroso, 
umidade externa anormal, isenta de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas, sem danos físicos e mecânicos 
oriundo de manuseio e transporte de 
acordo com a legislação vigente. 
APRESENTAÇÃO: acondicionados em 

kg R$ 6,27   -   -  R$ 
6,27  
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caixas, atendendo aos padrões de 
embalagem de acordo com a legislação 
vigente. 

19.   

LARANJA PÊRA: 
DESCRIÇÃO: laranja pêra fresca, de 
primeira qualidade; livre de resíduos 
de fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas; tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida e madura, com polpa 
firme e intacta, devendo atender 
legislação vigente. 
APRESENTAÇÃO: acondicionados em 
caixas, atendendo aos padrões de 
embalagem de acordo com a legislação 
vigente. 

kg R$ 2,86   -   -  R$ 
2,86  

20.   

MELANCIA: 
DESCRIÇÃO: melancia redonda 
graúda, de primeira qualidade; livre de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, 
parasitas e larvas; tamanho e 
coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida e madura, com polpa 
firme e intacta, devendo atender 
legislação vigente. 
APRESENTAÇÃO: acondicionados em 
caixas, atendendo aos padrões de 
embalagem de acordo com a legislação 
vigente. 

kg R$ 3,28   -   -  R$ 
3,28  

21.   

TANGERINA PONKAN: 
DESCRIÇÃO: tangerina ponkan de 
primeira qualidade; livre de resíduos 
de fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas; tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida e madura, com polpa 
firme e intacta, devendo atender 
legislação vigente. 
APRESENTAÇÃO: acondicionadas em 
caixas, atendendo aos padrões de 
embalagem de acordo com a legislação 
vigente. 

kg R$ 4,59   -   -  
R$ 

4,59  

 


