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EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.º 1/2017 
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRÚTI) 

(ENTREGA PARCELADA) 
 
PROCESSO LICITATÓRIO N.° 51/2017. 
 
Departamento Interessado: Departamento Municipal de Educação. 
Assunto: Solicitação de Proposta MENOR PREÇO POR ITEM. 
Anexo I – Modelo de Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação 
Escolar. 
Anexo II – Especificação Técnica dos Gêneros Alimentícios. 
Anexo III – Relação de Escolas e Entidades. 
Anexo IV – Estimativa de Quantitativo de Gêneros Alimentícios a Serem Adquiridos da Agricultura Familiar e 
Empreendedor Familiar Rural. 
Anexo V – Produtos e Valores Máximos para a Chamada Pública n.º 1/2017 (Com base na Pesquisa de Preços 
Realizada nos Estabelecimentos Comerciais do Município). 
Anexo VI – Minuta do Contrato. 
 
Data: 22 (vinte e dois) de setembro de 2017 (dois mil e dezessete) à 22 (vinte e dois) de junho de 2016 
(dois mil e dezesseis). 
Horário de encerramento: Às 10:00 (dez) horas (Horário de Brasília), do dia 11 (onze) de outubro de 
2017 (dois mil e dezessete). 
 
PREÂMBULO: 
O Município de Teodoro Sampaio, com sede no Paço Municipal Prefeito José Natalício dos Santos, Praça 
Antonio Evangelista da Silva, n.º 1544, Teodoro Sampaio, Estado de São Paulo, através do Departamento 
Municipal de Educação, FAZ SABER, que encontra-se aberta na DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, 
a CHAMADA PÚBLICA N.º 1/2017, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, visando a aquisição de gêneros 
alimentícios (hortifrúti) da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para atender a merenda escolar 
das creches/escolas estaduais e municipais e também atender as entidades filantrópicas, com entrega 
parcelada de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura do Contrato ou até atingir a quantidade 
licitada – Departamento Municipal de Educação, conforme Edital e seus Anexos, atendendo a Lei Federal n.º 
11.947/09, Resolução CD/FNDE n.º 38/2009, atualizada pela Resolução CD/FNDE n.º 31/2011, Resolução 
CD/FNDE n.º 2/2012, Resolução CD/FNDE n.º 25/2012, Resolução CD/FNDE n.º 26/2013, Resolução 
CD/FNDE n.º 4/2015 e alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
 
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem 
parte integrante. 
 
A apresentação dos documentos e das propostas será realizada no Auditório Tereziano Oliveira de Andrade, 
Paço Municipal Prefeito José Natalício dos Santos (antiga Câmara Municipal), piso superior, sito a Praça 
Antonio Evangelista da Silva, n.º 1544, iniciando-se no dia 11 (onze) de outubro de 2017 (dois mil e 
dezessete), às 10:00 (dez) horas (Horário de Brasília) e será conduzida pela Administração Pública 
Municipal. 
 
01 – DO OBJETO E JUSTIFICATIVA: 
01 – Constitui objeto deste Edital a aquisição de gêneros alimentícios (hortifrúti) da agricultura familiar e 
do empreendedor familiar rural, para atender a merenda escolar das creches/escolas estaduais e 
municipais e também atender as entidades filantrópicas, com entrega parcelada de 12 (doze) meses 
corridos, contados da data de assinatura do Contrato ou até atingir a quantidade licitada – 
Departamento Municipal de Educação. 
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02 – Os produtos serão fornecidos de forma parcelada, conforme descrito no Anexo II – Especificação 
Técnica dos Gêneros Alimentícios, conforme necessidade, quantidade e solicitação, em atendimento às 
requisições periódicas escritas expedidas pela Divisão de Alimentação Escolar, os bens serão 
entregues pela Contratada nas escolas e entidades do Município, conforme descrito no Anexo III – 
Relação de Escolas e Entidades. 
 
03 – Justifica-se em vista de atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em 
sala de aula, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos 
estudantes, bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis. 
 
04 – Os produtos deverão respeitar a validade dos mesmos. 
 
02 – CONDICÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 
01 – Poderão participar do referido certame: os assentados da reforma agrária, as comunidades tradicionais 
indígenas, as comunidades quilombolas, os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos 
ou agroecológicos, os grupos formais (organizações produtivas detentoras de Declaração de Aptidão ao Pronaf 
– DAP Jurídica), os grupos informais (agricultores familiares, detentores de Declaração de Aptidão ao Pronaf – 
DAP Física, organizados em grupos) e os fornecedores individuais, inscritos ou não no cadastro de 
fornecedores desta Municipalidade.  
 
02 – Não serão admitidas à CHAMADA PÚBLICA N.º 1/2017, os participantes suspensos do direito de licitar e 
contratar com o Município de Teodoro Sampaio, no prazo e nas condições do impedimento, bem como aquelas 
declaradas inidôneas por qualquer outro órgão da Administração Pública, nos termos do Artigo 87, inciso III e 
IV da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
03 – Não será permitida a participação de empresas sob processo de falência ou concordata. 
 
04 – O participante enviará 02 (dois) envelopes, distintos e opacos, devidamente lacrados, contendo, 
respectivamente, a “DOCUMENTAÇÃO” e a “PROPOSTA COMERCIAL”. 
 
03 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
01 – Os participantes deverão protocolar, obrigatoriamente, e sob pena de inabilitação, no Auditório do Paço 
Municipal Prefeito José Natalício dos Santos (antiga Câmara Municipal), piso superior, até às 10:00 (dez) 
horas (Horário de Brasília), do dia 11 (onze) de outubro de 2017 (dois mil e dezessete), os envelopes 
contendo a “Documentação” e a “Proposta Comercial”. 
 
02 – No envelope n.º 01 “Documentação”, deverá constar na parte externa a identificação da proponente, bem 
como os seguintes dizeres: 
 
AO 
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO – SP 
CHAMADA PÚBLICA N.º 1/2017 
Processo Licitatório N.º 51/2017 
ENCERRAMENTO: 10:00 horas do dia 11 de outubro de 2017 
ENVELOPE N.º 1 – DOCUMENTAÇÃO 

(Nome do Grupo Formal ou Grupo Informal e/ou Fornecedor Individual) 
 
03 – No envelope n.º 02 “Proposta Comercial”, deverá constar na parte externa a identificação da proponente, 
bem como os seguintes dizeres: 
 
AO 
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO – SP 
CHAMADA PÚBLICA N.º 1/2017 
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Processo Licitatório N.º 51/2017 
ENCERRAMENTO: 10:00 horas do dia 11 de outubro de 2017 
ENVELOPE N.º 2 – PROPOSTA COMERCIAL 

(Nome do Grupo Formal ou Grupo Informal e/ou Fornecedor Individual) 
 
04 – A participação no presente Processo implica na plena e irretratável aceitação das condições e normas 
deste Edital. 
 
03.01 – ENVELOPE N.º 01 – DOCUMENTAÇÃO: 
01 – Consiste no conjunto de documentos, que devem ser apresentados em 01 (uma) via, sendo em original ou 
reprodução autenticada. 
 
02 – Todos os documentos requeridos neste Edital deverão ser apresentados com prazo de validade em vigor, 
até, no mínimo, a data marcada para abertura do envelope n.º 01 “Documentação”. Na hipótese de não 
contar expressamente a data de validade dos documentos, os mesmos serão considerados válidos até 
o prazo máximo de 90 (noventa) dias da data prevista para entrega dos envelopes, de acordo com o 
inciso II do artigo 31 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
03 – No envelope n.º 01 “Documentação”, deverá conter, obrigatoriamente, sob pena de desclassificação e 
inabilitação do proponente em participar da fase seguinte e obedecidos os prazos legais para interposição de 
recursos, os seguintes documentos: 
 
03.01.01 – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA E REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
GRUPO FORMAL: 
01 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (Última alteração), devidamente registrado na Junta 
Comercial da respectiva sede, em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de 
responsabilidade limitada (EIRELI). 
 
02 – Documentos de eleição dos atuais administradores em vigor (Última alteração), tratando-se de 
sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada no subitem “01”, deste item. 
 
03 – Ato constitutivo em vigor (Última alteração) devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício. 
 
04 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ), obtido 
no endereço eletrônico: 
(http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp). 
 
05 – Prova de regularidade de débito com a Fazenda Municipal da sede do participante ou outra prova 
equivalente, na forma da Lei, mediante certidão negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame. 
 
06 – Prova de regularidade de débito com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mediante 
certidão negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, obtido no endereço eletrônico: 
(https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp). 
 
07 – Prova de regularidade de débito com a Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional, 
abrangendo as contribuições sociais do Sistema de Seguridade Social (INSS), nos termos da Portaria n.º 358, 
de 5 de setembro de 2014 do Ministério da Fazenda, mediante certidão negativa de débitos, ou positiva com 
efeitos de negativa, obtido no endereço eletrônico: 1ª via: 
(http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=
1). 2ª via:  
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(http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia/NICertidaoSegVia.asp?Ti
po=1). 
 
08 – Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho, mediante certidão negativa de débitos trabalhistas 
(CNDT), ou positiva com efeitos de negativa, obtido no endereço eletrônico: (http://www.tst.jus.br/certidao). 
 
09 – Cópia ou extrato da Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP Jurídica, emitida até o prazo máximo de 90 
(noventa) dias da data prevista para entrega dos envelopes. 
 
GRUPO INFORMAL: 
01 – Cópia da cédula de identidade (Registro Geral). 
 
02 – Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (CPF). 
 
03 – Cópia ou extrato da Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP Física, de cada agricultor familiar 
participante, emitida até o prazo máximo de 90 (noventa) dias da data prevista para entrega dos envelopes 
 
FORNECEDOR INDIVIDUAL (DETENTOR DE DAP FÍSICA E NÃO ORGANIZADO EM GRUPO): 
01 – Cópia da cédula de identidade (Registro Geral). 
 
02 – Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (CPF). 
 
03 – Cópia ou extrato da Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP Física, do agricultor familiar, emitida até o 
prazo máximo de 90 (noventa) dias da data prevista para entrega dos envelopes 
 
03.01.02 – DISPOSIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO: 
01 – Não será aceita documentação remetida via fac-símile. 
 
02 – Quando o participante apresentar certidão extraída por meio da internet, que não seja original, a 
Administração Pública Municipal efetuará a consulta no site correspondente, para a verificação da sua 
autenticidade. 
 
03 – A verificação será certificada pela Administração Pública Municipal e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
 
04 – A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no 
momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos 
alcançados pela verificação, o participante será inabilitada. 
 
05 – Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original ou em cópia 
autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração Pública ou publicação em órgão 
da Imprensa Oficial, conforme preceitua o artigo 32 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
03.02 – DA PROPOSTA COMERCIAL: 
01 – A proposta deverá ser apresentada em uma única via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas e ser datada 
e assinada. O envelope n.º 02 “Proposta Comercial” deverá ser entregue no Auditório do Paço Municipal 
Prefeito José Natalício dos Santos (antiga Câmara Municipal), piso superior, juntamente com o envelope n.º 01 
“Habilitação”. 
 
02 – O envelope n.º 02 “Proposta Comercial”, que somente será aberto se o participante for habilitado para a 
segunda fase do certame em questão, deverá ser conforme os: Anexo I – Modelo de Projeto de Venda de 
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar e Anexo IV – Estimativa de 
Quantitativo de Gêneros Alimentícios a Serem Adquiridos da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar 
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Rural, os seguintes elementos e requisitos: 
 
a.1) Nome completo de cada participante do Grupo, número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do 
Ministério da Fazenda, número da Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP Física e nome da instituição 
financeira (banco), número da agência bancária e número da conta corrente (Grupo Informal e/ou 
Fornecedor Individual). 
 
a.2) Razão social, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda, Inscrição Estadual, 
endereço completo (Grupo Formal). 
 
b) Número do Processo Licitatório e Modalidade. 
 
c) Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do folheto descritivo, 
Anexo IV – Estimativa de Quantitativo de Gêneros Alimentícios a Serem Adquiridos da Agricultura Familiar e 
Empreendedor Familiar Rural, deste Edital. 
 
d) Preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo arábico, com 2 (duas) casas 
decimais, sem emendas ou rasuras, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo 
financeiro ou previsão inflacionária, bem como a validade da proposta. 
 
e) 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/Entidade Executora, e 
obedecerá as seguintes regras (conforme disposto no artigo 32, da Resolução CD/FNDE n.º 4/2015): 
 
I – Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos individuais firmados 
deverão respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por DAP/Ano/Entidade Executora. 
 
II – Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será o resultado do 
número de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica multiplicado pelo limite individual de 
comercialização, utilizando a seguinte fórmula: 
 
Valor máximo a ser Contratado = número de agricultores familiares inscritos na DAP Jurídica x R$ 20.000,00. 
 
02 – Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de apresentação. 
 
02.01 – Em caso de omissão quanto ao prazo de validade da proposta, será considerado o prazo estipulado no 
item “02”. 
 
02.02 – Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da 
proposta, ou seja, no mínimo 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Município de Teodoro 
Sampaio, este poderá solicitar prorrogação da validade acima referida, por igual prazo. 
 
03 – A proposta deverá ser assinada pelos participantes dos Grupos (Formais e/ou Informais) ou pelo 
participante individual (no caso de Fornecedor Individual). 
 
03.01 – Caso a licitante deixe de datar ou assinar a proposta ou outro documento, poderá regularizar o 
documento no momento da sessão, através dos participantes dos Grupos (Formais e/ou Informais) ou pelo 
participante individual (no caso de Fornecedor Individual). 
 
04 – Os preços propostos deverão, obrigatoriamente, serem expressos em reais. 
 
05 – Caso seja verificado erro na multiplicação ou soma de valores, o Município de Teodoro Sampaio se 
reserva no direito de fazer a correção, considerando-se os valores unitários como corretos. 
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06 – As despesas com frete serão por conta do licitante, portanto deverá estar incluso no preço 
apresentado. 
 
07 – No valor apresentado deverá estar inclusos todas as despesas com embalagem, seguros, transporte, 
fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, taxas, impostos ou quaisquer outros encargos que 
recaiam sobre o objeto. 
 
08 – O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 
 
09 – O proponente vencedor, nos termos do Artigo 65, parágrafo 1º da Lei Federal n.º 8.666/93, obriga-
se a aceitar nas mesmas condições da sua proposta, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e 
cinco por cento), do total do Contrato, mediante aditamento Contratual, atentando-se ao limite 
individual de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP/Ano/Entidade Executora. 
 
10 – Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valor unitário dos itens, superior ao 
máximo estipulado no Anexo V – Produtos e Valores Máximos para a Chamada Pública n.º 1/2017 (Com 
base na Pesquisa de Preços Realizada nos Estabelecimentos Comerciais do Município), embasado no 
artigo 48, inciso II da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
04 – DOS ESCLARECIMENTOS: 
01 – O participante deverá examinar todos os Anexos, instruções, modelos, condições e especificações que 
integram os documentos do certame, os quais constituem a única fonte de informação para a preparação da 
proposta. 
 
02 – Qualquer participante que tenha adquirido o Edital da presente CHAMADA PÚBLICA, bem como 
qualquer cidadão, poderá solicitar esclarecimentos sobre os mesmos. Todas as comunicações e 
esclarecimentos serão feitos por escrito, por via postal, fac-símile (fax), no endereço indicado neste Edital. 
 
03 – O prazo para solicitação de esclarecimentos sobre o Edital é de até 02 (dois) dias úteis antes da data 
estabelecida para a apresentação e abertura das propostas, devendo ser respondida em até 01 (um) dia antes 
da data marcada para a abertura e entrega do envelope n.º 01 “Documentação” e envelope n.º 02 “Proposta 
Comercial”. 
 
04 – Endereço para correspondência: Praça Antonio Evangelista da Silva, n.º 1.544, Centro, CEP n.º 
19.280-000, Teodoro Sampaio, Estado de São Paulo. Telefone/Fax: (18) 3282-2099. E-mail: 
(licitacao@teodorosampaio.sp.gov.br). 
 
05 – DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA: 
01 – As despesas decorrentes com o objeto desta licitação correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 
 

CONTA: 954 
Órgão: 02 – Prefeitura 
Unidade Orçamentária: 02.06 – Educação e Cultura 
Unidade Executora: 02.06.05 – Merenda Escolar 
Funcional: 123060013 – Educação 
Proj./Ativ.: 2024000 – Manutenção da Merenda Escolar 
Categoria Econômica: 339030000000 – Material de Consumo 
Fonte de Recursos: 05 – Transferências e Convênios Federais – Vinculado 
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06 – DA FORMA DE PAGAMENTO: 
01 – O pagamento referente à aquisição dos materiais supracitados será efetuado pela Tesouraria Municipal, 
mediante apresentação e empenho de Nota Fiscal correspondente a cada entrega do objeto solicitado, 
realizado em até 30 (trinta) dias após a entrega do(s) produto(s) e apresentação de Nota Fiscal. 
 
02 – As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento 
ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida. 
 
03 – O pagamento será feito mediante deposito bancário em conta fornecida pela Contratante. 
 
04 – Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária nos, bem como juros 
moratórios, à razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore” em relação ao atraso 
verificado. 
 
05 – O pagamento será suspenso se observado algum descumprimento das obrigações assumidas pelo(a) 
Contratado(a). 
 
07 – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 
01 – Os produtos serão fornecidos de forma parcelada, conforme descrito na Especificação dos Gêneros 
Alimentícios, conforme necessidade, quantidade e solicitação, em atendimento às requisições periódicas 
escritas expedidas pela Divisão de Alimentação Escolar, os bens serão entregues pela Contratada nas escolas 
e entidades do Município, conforme descrito na Relação de Escolas e Entidades. 
 
02 – Prazo máximo para entrega dos produtos: Considerando urgência da utilização do material 
licitado, fica determinado a periodicidade semanal para a entrega do material, sendo nas Segundas-
Feiras. 
 
02.01 – A Contratada obriga-se a substituir o(s) produto(s) entregue(s), quando for verificado vício 
inequívoco ou inadequação do(s) produto(s) entregue(s) com os ditames deste Edital ou também 
normas de regência, compreendendo imperfeições, impurezas, incompatibilidade com as 
especificações descritas nesta licitação, defeito ou outros vícios que impossibilitem ou prejudiquem 
seu uso. 
 
02.02 – Prazo máximo para substituição dos produtos: Considerando urgência da utilização do material 
licitado, no caso de substituição de produtos inservíveis será de até 48 (quarenta e oito) horas, 
contados da efetiva notificação. 
 
02.03 – Todos os custos com a substituição correrão às expensas da Contratada. 
 
03 – O(s) produto(s) poderão ser substituídos por outro(s) produto(s) da mesma família, após deferimento 
da Divisão de Alimentação Escolar, mediante Termo Substituição de Produtos da Agricultura Familiar. 
 

04 – As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação do 
respectivo recebimento por parte da Contratada, através de fac-símile, correio eletrônico (e-mail) ou outro meio 
de comunicação, devendo a empresa confirmar o pedido. 
 
05 – As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, indicação expressa do número do 
contrato, do número desta CHAMADA PÚBLICA, do número do processo, a identificação da Contratada, a 
especificação dos itens, as quantidades, datas e horários e endereço de entrega. 
 
06 – Sem prejuízo de haver redução ou ampliação da quantidade contratada, dentro dos limites legais, a 
critério do Contratante, estima-se o período de 12 (doze) meses corridos, contados a partir da data de 
assinatura do Contrato, o prazo para entrega do objeto licitado. 
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07 – Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, fretes, 
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos 
produtos, que deverão obedecer as especificações e critérios descritos na especificação do objeto da 
licitação. 
 
08 – O Município de Teodoro Sampaio não se obriga a solicitar uma quantidade mínima em quaisquer 
dos pedidos de fornecimento. 
 
09 – Os itens deverão ser entregues pela Contratada no Município de Teodoro Sampaio. 
 
10 – A Contratada sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do Município de Teodoro 
Sampaio, encarregada de acompanhar a entrega dos materiais prestando esclarecimento solicitados 
atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as entregas e anexar a Nota Fiscal. 
 
08 – DAS SANCÕES, PENALIDADES E RESCISÕES CONTRATUAIS: 
01 – Em caso de inexecução total ou parcial, dependendo da gravidade do fato e ressalvado o caso fortuito ou 
de força maior, conforme definido no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil, garantida defesa prévia à 
Contratada, o licitante vencedor poderá sofrer, sem prejuízo do previsto nos artigos n.º 86 à n.º 88 da Lei 
Federal n.º 8666/93, as seguintes penalidades: 
 
a) Advertência por escrito e anotação no cadastro, pelo descumprimento de quaisquer das cláusulas do 
Contrato; 
 
b) Multa, na forma dos percentuais constantes nas alíneas abaixo, que incorrerá a Contratada: 
 
b.1) Multa de 0,1% (um centésimo por cento) sobre o valor atualizado (aditivos e supressões) total do Contrato 
por dia de atraso injustificado, até o limite de 30 (trinta) dias. 
 
b.2) Multa de 0,2% (dois centésimos por cento) sobre o valor atualizado (aditivos e supressões) total do 
Contrato por dia de atraso injustificado, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, limitados até o prazo 
de 60 (sessenta) dias. 
 
b.3) Os atrasos superiores a 60 (sessenta) dias serão considerados como inexecução total ou parcial do 
Contrato, para fins de aplicação de multa rescisória compensatória de até 30% (trinta por cento) sobre o valor 
atualizado (aditivos e supressões) total do Contrato e/ou da obrigação não cumprida, ou a critério do 
Município de Teodoro Sampaio, o pagamento de valor correspondente à diferença de preço resultante da 
nova licitação realizada para complementação e/ou realização da obrigação não cumprida, nos casos previstos 
por culpa exclusiva da Contratada, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal decorrente do disposto no 
artigo 618 do Código Civil. 
 
b.4) Multa de até 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) do valor atualizado (aditivos e supressões) 
total do Contrato, pelo descumprimento de cláusula constante no Contrato, da parte executada, em execução 
ou inexecutada, conforme o caso. 
 
b.5) Multa de 0,10% (um décimo por cento) do valor atualizado (aditivos e supressões) total do Contrato, pelo 
descumprimento de quaisquer outras cláusulas do Contrato, que não estabeleçam penalidade específica. 
 
b.6) A multa de mora não impede que o Município de Teodoro Sampaio rescinda unilateralmente o Contrato e 
aplique as demais sanções previstas neste Edital e Contrato futuro, inclusive cumulativamente. 
 
b.7) As sanções acima estabelecidas serão entendidas como independentes e cumulativas e serão impostas 
administrativamente pelo Município de Teodoro Sampaio. 
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b.8) As multas serão corrigidas monetariamente de conformidade com a variação do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IPCA/IBGE), da data de vencimento 
até a data do seu recolhimento. 
 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo 
prazo não superior a 2 (dois) anos; 
 
d) Proposta de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, cumprido o processo 
administrativo pertinente; enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a sua reabilitação perante o Município de Teodoro Sampaio, que será concedida sempre que a 
Contratada ressarcir a Administração Pública Municipal de Teodoro Sampaio pelos prejuízos resultantes e 
decorrido o prazo de sanção aplicada com base na alínea anterior e execução das garantias prestadas. 
 
01.01 – O atraso no início do fornecimento por mais de 10 (dez) dias sem justificativa prévia, caracterizará a 
renúncia do objeto e ensejará a rescisão contratual, sem prejuízo da multa cabível. 
 
01.02 – O abandono do fornecimento por prazo superior a 10 (dez) dias sem justificativa prévia, caracterizará o 
desinteresse do objeto e ensejará a rescisão contratual, sem prejuízo da multa cabível,  
 
02 – As multas serão cumulativas com as demais penalidades e deverão ser recolhidas aos Cofres do 
Município no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo a Administração cobrá-las 
judicialmente, segundo a Lei Federal n.º 6.830/80, com os encargos correspondentes. 
 
03 – No caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato, aceitar, retirar ou devolver o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, ou de ocorrer inadimplência da 
empresa Contratada, o licitante vencedor, estará incurso nas penalidades constantes do artigo 81 da Lei 
Federal n.º 8.666/93, poderá ser declarado inidôneo para licitar e contratar com o Município de Teodoro 
Sampaio, por um prazo não superior a 2 (dois) anos. 
 
04 – Constituirá motivos para a rescisão do Contrato, independente da conclusão do seu prazo: 
 
04.01 – Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE nos casos a seguir: 
 
a.1) O não cumprimento de cláusulas Contratuais especificações ou prazos. 
 
a.2) O cumprimento irregular de cláusulas Contratuais, especificações e prazos. 
 
a.3) Manifesta deficiência do serviço. 
 
a.4) Reiterada desobediência dos preceitos estabelecidos. 
 
a.5) Falta grave a Juízo do Município. 
 
a.6) Abandono total ou parcial do serviço. 
 
a.7) A lentidão constante no cumprimento do atendimento dos serviços, levando a CONTRATANTE comprovar 
a falta de interesse da CONTRATADA. 
 
a.8)  O atraso injustificado no início do fornecimento. 
 
a.9) A subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total da obra e/ou seu objeto Contratual, sem a 
permissão e prévia aprovação do Município de Teodoro Sampaio, bem como toda fusão, cisão, incorporação, a 
associação do Contratado com outrem que possam afetar a boa execução do Contrato. 
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a.10) O desatendimento das determinações regulares do agente designado para acompanhar e fiscalizar a sua 
execução, assim como a de seus superiores. 
 
a.11) O cometimento reiterado de faltas na sua execução. 
 
a.12) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil. 
 
a.13) A dissolução da sociedade ou o falecimento do CONTRATADO. 
 
a.14) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique e execução 
do Contrato. 
 
a.15) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela 
máxima autoridade da esfera administrativa do órgão CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo 
a que se refere o Contrato. 
 
a.16) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 
Contrato. 
 
a.17) Não efetuar reparo de uma falha, dentro de um período razoável determinado pela CONTRATANTE, 
após a CONTRATADA ser notificada pela Municipalidade; 
 
a.18) A CONTRATADA não mantiver uma garantia exigida. 
 
a.19) Mudança na legislação em vigor sobre licitações, impossibilitando a execução do presente Contrato; 
 
a.20) Descumprimento de qualquer cláusula contratual; 
 
04.02 – Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente reduzida a termo no processo administrativo, desde que haja conveniência da CONTRATANTE. 
 
04.03 – Em caso de rescisão enumerada abaixo, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida 
dos prejuízos regularmente comprovados, quando os houver sofrido: 
 
04.03.01 – Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas 
pela máxima autoridade do órgão CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o 
Contrato. 
 
04.03.02 – A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 30 
(trinta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 
repetidas suspensões, que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 
previstas, assegurado ao CONTRATADO nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação. 
 
04.03.03 – O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrente de 
serviços ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, caso em que, sua decisão deverá ser 
comunicada por escrito a CONTRATANTE. 
 
05 – A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a rescisão do instrumento com as conseqüências nele 
estabelecidas e as previstas nos artigos n.º 77 a n.º 80 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
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06 – Qualquer penalidade prevista será aplicada observando-se o contraditório e a ampla defesa. 
 
09 – DA CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
01 – O processo de julgamento, tanto da documentação de habilitação quanto das propostas desta CHAMADA 
PÚBLICA, será feito pela Administração Pública Municipal, no dia e horário estabelecido no preâmbulo deste 
Edital, em ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos participantes presentes e 
membros da Administração Pública Municipal, serão abertos os envelopes n.º 01 “Documentação”, sendo os 
respectivos conteúdos colocados para exame e rubrica dos presentes. 
 
02 – Com base nos documentos apresentados e após a análise e manifestação dos participantes solicitando ou 
não, impugnação de qualquer proponente ou desistindo de tal solicitação, a Administração Pública Municipal se 
manifestará pela habilitação total dos participantes ou inabilitação de algum proponente. Não ocorrendo 
nenhum pedido de impugnação, inabilitação e/ou recurso, a Administração Pública Municipal procederá à 
abertura dos envelopes n.º 02 “Proposta Comercial”. Caso exista pedido de impugnação, a Administração, a 
seu critério exclusivo, determinará uma nova data para emitir o seu parecer sobre tal solicitação. 
 
03 – Esgotados os prazos previstos em Lei, a Administração Pública Municipal marcará a data para a abertura 
dos envelopes propostas. 
 
04 – O julgamento das propostas obedecerão aos seguintes critérios, conforme disposto no artigo 25, da 
Resolução CD/FNDE n.º 4/2015: 
 
04.01 – A Administração Pública Municipal irá dividir, inicialmente, os Projetos conforme grupos abaixo: 
 
I – Grupo 1: Projetos locais (oriundos de agricultores familiares ou de suas organizações com sede no 
Município de Teodoro Sampaio; as aquisições devem ser realizadas, sempre que possível, no mesmo 
Município que se localizam as escolas); 
 
II – Grupo 2: Projetos do território rural (APENAS quando não obtiver as quantidades necessárias de produtos 
oriundos de agricultores familiares locais, será complementada com Propostas de produtores do território rural, 
do Estado de São Paulo e do País, nesta ordem de prioridade); 
 
III – Grupo 3: Projetos do Estado de São Paulo; 
 
IV – Grupo 1: Projetos do País. 
 
04.02 – Entre os grupos de Projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção: 
 
I – os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades 
quilombolas, não havendo prioridade entre estes; 
 
II – os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, segundo a Lei 
Federal n.º 10.831, de 23 de dezembro de 2003; 
 
III – os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP 
Jurídica); 
 
IV – os Grupos Informais (agricultores familiares, detentores de Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP Física, 
organizados em grupos) e 
 
V – os Fornecedores Individuais (detentores de Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP Física). 
 
04.03 – Caso o Município de Teodoro Sampaio não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos 
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do grupo de projetos de fornecedores locais, estas deverão ser complementadas com os projetos dos demais 
grupos, em acordo com os critérios de seleção e priorização citados nos itens 04.01, incisos I à IV. 
 
04.04 – Será considerada vencedora do presente certame a proponente que apresentar o MENOR PREÇO 
POR ITEM, constante de sua planilha de preços apresentada e que estejam dentro das normas que regem o 
presente Edital. 
 
04.05 – Será desclassificada a proposta que esteja em desacordo com todos os itens solicitados ou ainda for 
apresentada de maneira incompleta, com preços inexequíveis, de valor simbólico ou ainda que ofereça 
vantagem sobre proposta de outra licitante. 
 
04.06 – A Administração Pública Municipal poderá solicitar, a qualquer dos participantes, informações ou 
esclarecimentos complementares, que permitam formar melhor juízo sobre os itens de sua proposta comercial, 
suas especificações, características, etc., desde que desse fato não resulte inovação da proposta. 
 
04.07 – Para efeitos do disposto neste item 04 serão considerados Grupos Formais e Grupos Informais de 
assentamentos da reforma agrária, comunidades quilombolas e/ou indígenas aqueles em que a composição 
seja de no mínimo, 50% + 1 (cinquenta por cento mais um) dos associados/cooperados das organizações 
produtivas, no caso do grupo formal, e 50% + 1 (cinquenta por cento mais um) dos fornecedores agricultores 
familiares, no caso de grupo informal, conforme identificação na(s) DAP(s). 
 
04.08 – No caso de empate entre Grupos Formais de assentamentos da reforma agrária, comunidades 
quilombolas e/ou indígenas, em referência ao disposto no 04.02, inciso I, deste item 04, terão prioridade 
organizações produtivas com maior porcentagem de assentados da reforma agrária, quilombolas ou indígenas 
no seu quadro de associados/cooperados. Para empate entre Grupos Informais, terão prioridade os grupos 
com maior porcentagem de fornecedores assentados da reforma agrária, quilombolas ou indígenas, conforme 
identificação na(s) DAP(s). 
 
04.09 – No caso de empate entre Grupos Formais, terão prioridade organizações com maior porcentagem de 
agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro de sócios, conforme DAP Jurídica. 
 
04.10 – Em caso de persistir o empate, será realizado sorteio ou, em havendo consenso entre as partes, 
poderá optar-se pela divisão no fornecimento dos produtos a serem adquiridos entre as organizações finalistas. 
 
05 – No julgamento das propostas, a Administração poderá sanar erros ou falhas, materiais, que não alterem a 
substância das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação. 
 
06 – Não será desclassificada a proposta que apresentar erros meramente aritméticos ou falhas de natureza 
formal, bem como poderão ser relevadas omissões puramente formais nos documentos e propostas 
apresentadas pelas proponentes, desde que não comprometam a lisura e o caráter competitivo deste certame. 
 
07 – Na hipótese de inabilitação de todas os proponentes ou desclassificação de todas as propostas, a 
Administração poderá fixar o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de 
outras propostas escoimadas das causas que deram motivos à inabilitação ou desclassificação. 
 
08 – O julgamento das propostas poderá ser realizado na mesma sessão (de recebimento e abertura dos 
envelopes propostas), ou se não for possível, será postergado para ser feita uma análise mais acurada, ou a 
realização de diligências, ou ainda a juntada de Parecer Jurídico, se for o caso. 
 
09 – Após o julgamento a Administração Pública Municipal encaminhará o processo para 
homologação/adjudicação do respectivo objeto pelo Diretor do Departamento Municipal de Educação. 
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10 – O julgamento das propostas somente produzirão efeitos após homologação/adjudicação pelo Diretor do 
Departamento Municipal de Educação. 
 
11 – O ato da homologação/adjudicação será afixado no mural na sala de recepção do Paço Municipal Prefeito 
José Natalício dos Santos, respeitando, todavia, o prazo para a interposição de recursos cabíveis. 
 
10 – DO CABIMENTO DE RECURSOS: 
01 – Do julgamento das propostas cabe recurso, no prazo de 2 (dois) dias úteis conforme artigo 109 – II, 
parágrafo 6° da Lei Federal n.º 8.666/93, e deverão ser dirigidos ao Prefeito Municipal, através do 
Departamento Municipal de Educação. 
 
02 – Decorrido o prazo sem interposição de recursos, ou seja, decidida a CHAMADA PÚBLICA, poderá ser 
homologado/adjudicado pelo Diretor do Departamento Municipal de Educação, e devidamente publicado, em 
havendo, o processo será suspenso para julgamento e decisão do recurso para então ser 
homologado/adjudicado. 
 
03 – Os recursos admissíveis são os constantes na Lei Federal n.º 8.666/93 atualizada por legislações 
posteriores. 
 
04 – Os recursos, pedidos, impugnações deverão ser protocolados junto a este Município de Teodoro 
Sampaio, não sendo aceitos os enviados via fax, via Correios ou outros meios existentes. 
 
11 – DO CONTRATO: 
01 – Integra o presente Edital, sob a forma do Anexo VI – Minuta do Contrato, a minuta do contrato, cujas 
disposições disciplinarão as relações entre o Município de Teodoro Sampaio e a(s) proponente(s) vencedora(s) 
da presente CHAMADA PÚBLICA. 
 
02 – A proponente vencedora terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a assinatura do respectivo Contrato, 
contados da data de sua convocação para esse fim, sob pena de incorrer nas sanções previstas em Lei. 
 
02.01 – Havendo necessidade e devidamente justificado, o prazo acima descrito poderá ser prorrogado por 
igual período. 
 
03 – O prazo de vigência do Contrato para o fornecimento dos produtos decorrentes desta Licitação será de 12 
(doze) meses corridos, contados da data de assinatura do Contrato ou até atingir a quantidade licitada, 
com entrega parcelada. 
 
04 – O proponente vencedor, nos termos do Artigo 65, § 1º da Lei Federal n.º 8.666/93, obriga-se a aceitar nas 
mesmas condições da sua proposta, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do total 
do Contrato, mediante aditamento contratual, atentando-se ao limite individual de R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais) por DAP/Ano/Entidade Executora. 
 
12 – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO: 
01 – O preço contratado será fixo e irreajustável. 
 
13 – DAS DISPOSICÕES FINAIS: 
01 – Das reuniões para as aberturas dos envelopes n.º 01 “Documentação” e n.º 02 “Proposta Comercial”, 
lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual dever-se-á mencionar o que ocorre nas aberturas respectivas. 
 
02 – Fica reservado ao Município de Teodoro Sampaio, o direito de revogar ou anular a presente CHAMADA 
PÚBLICA, sem que assista aos proponentes direito de reembolso ou indenização, se isso for para defender o 
interesse da Municipalidade, e rescindir Contrato quando necessário e conveniente, e para que ninguém 
alegue ignorância, é o presente Edital afixado em mural da sala de recepção do Paço Municipal. 
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03 – Conforme dispõe o artigo 38, VI da Lei Federal n.º 8.666/93, a Procuradoria Jurídica do Município deverá 
emitir parecer sobre a regularidade do referido processo. 
 
04 – Para as sanções pendentes não afetas a este edital, reportar-se-á, à Lei Federal n.º 8.666/93 e as 
alterações das Leis Federal n.º 8.883/94 e n.º 9.648/98; 
 
05 – O resultado do presente certame será divulgado no D. O. E. (Diário Oficial do Estado de São Paulo) e 
jornal de circulação regional “O Imparcial”, de Presidente Prudente/SP. 
 
06 – Fica eleito o Foro da Comarca de Teodoro Sampaio, Estado de São Paulo, com renúncia de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para a solução dos eventuais litígios ou ações emanadas deste processo 
licitatório. 
 

Atenciosamente, 
 

Teodoro Sampaio, 22 de setembro de 2017. 
 
 
 

Cristiano Silva Faustino 
Diretor do Departamento de Educação 
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ANEXO I – MODELO DE PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
 

 

                 
Programa Nacional de Alimentação Escolar 

 

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

Identificação da proposta de atendimento a Chamada Pública n.º 1/2017 

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/Fone 

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

 

B – Grupo Informal 

1. Nome do Proponente (NÃO PREENCHER) 
 

3. Endereço (NÃO PREENCHER) 4. Município  5. CEP 
 

6. Nome da Entidade Articuladora  
 

7. CPF (NÃO PREENCHER) 8. DDD/Fone 

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  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

2. CNPJ  
06.077.922/0001-83 

3. Município 
Teodoro Sampaio 

4. Endereço  
Rua Alberto Amador, n.º 7 

5. DDD/Fone 
(18) 3282-4220 

6. Nome do representante e e-mail 
CRISTIANO SILVA FAUSTINO / educacao@teodorosampaio.sp.gov.br  

7 .CPF 
350.983.388-08 

III – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS 

 1. Nome do Agricultor 
Familiar 

2. Produto  3. Unidade  4.Quantidade  5. Preço/Unidade  6. Valor Total 

       

       

      Total agricultor  

 1. Nome do Agricultor 
Familiar 

2. Produto  3. Unidade  4.Quantidade  5. Preço/Unidade  6. Valor Total 

       

       

      Total agricultor  

 1. Nome do Agricultor 
Familiar 

2. Produto  3. Unidade  4.Quantidade  5. Preço/Unidade  6. Valor Total 

       

       

      Total agricultor  

 1. Nome do Agricultor 
Familiar 

2. Produto  3. Unidade  4.Quantidade  5. Preço/Unidade  6. Valor Total 

       

       

      Total agricultor  

 1. Nome do Agricultor 
Familiar 

2. Produto  3.Unidade  4.Quantidade  5.Preço/Unidade  6.Valor Total 
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      Total agricultor  

Total do projeto 
 
 

IV – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO 

 1. Produto  2.Unidade  3.Quantidade  4.Preço/Unidade  5.Valor Total por Produto 

      

      

      

      

      

      

      

    Total do projeto:  

IV – DESCREVER OS MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DAS ENTREGAS DOS PRODUTOS 

 
AS ENTIDADES RECEBEDORAS DOS PRODUTOS FARÃO UMA VISTORIA NOS MESMOS, CERTIFICANDO-SE DE SUA CONFORMIDADE COM A 
CHAMADA PÚBLICA N.º 1/2017, QUANTO A QUALIDADE E A QUANTIDADE, ESTANDO DE ACORDO OS RESPONSÁVEIS ASSINARÃO AS REQUISIÇÕES 
EXPEDIDAS PERÍODICAS PELA DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM DUAS VIAS, FICANDO UMA 
COM A CONTRATANTE E OUTRA COM A CONTRATADA. 
 
 
 

V – 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: 
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Assinatura do Representante do Grupo Formal 

 

 
 
Local e Data: 

Agricultores Fornecedores do Grupo Informal Assinatura 
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ANEXO II 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

 
 
01) Abacate especial: Com polpa intacta e limpa, compacta, firme, com coloração e tamanho uniformes típicos da 
variedade, sem rachaduras ou cortes na casca não apresentando manchas, machucaduras, bolores ou outros 
defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de umidade externa anormal e resíduos de 
fertilizantes. De colheita recente, com acondicionamento em caixas devidamente higienizadas. CONDIÇÃO DE 
ENTREGA: Os produtos serão fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a quantidade total adquirida, em 
atendimento às requisições periódicas expedidas pelo setor competente. As entregas deverão ser feitas no Deposito 
da Merenda Escolar no município de Teodoro Sampaio/SP, quando das mercadorias referentes ás escolas rurais, 
nas escolas da zona urbana deverá ser entregue nas unidades escolares. HORÁRIO DE ENTREGA: 07:30 horas às 
11:00 horas e das 13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de Brasília), na Segunda-Feira, sem quantidade mínima e 
em veículo próprio para esse fim, sob pena do produto não ser recebido. 
 
02) Abacaxi especial: Com polpa intacta e limpa, compacta, firme, com coloração e tamanho uniformes típicos da 
variedade, sem rachaduras ou cortes na casca não apresentando manchas, machucaduras, bolores ou outros 
defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de umidade externa anormal e resíduos de 
fertilizantes. De colheita recente, com acondicionamento em caixas devidamente higienizadas. CONDIÇÃO DE 
ENTREGA: Os produtos serão fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a quantidade total adquirida, em 
atendimento às requisições periódicas expedidas pelo setor competente. As entregas deverão ser feitas no Deposito 
da Merenda Escolar no município de Teodoro Sampaio/SP, quando das mercadorias referentes ás escolas rurais, 
nas escolas da zona urbana deverá ser entregue nas unidades escolares. HORÁRIO DE ENTREGA: 07:30 horas às 
11:00 horas e das 13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de Brasília), na Segunda-Feira, sem quantidade mínima e 
em veículo próprio para esse fim, sob pena do produto não ser recebido. 
 
03) Abobrinha menina verde : Lisa com polpa intacta e limpa, apresentando tamanho e coloração uniforme típicos 
da variedade. Isenta de enfermidades físicas e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Não apresentando 
manchas, machucaduras, bolores, sujidade, perfurações, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua 
aparência e qualidade. Livre de umidade externa anormal resíduos de fertilizantes. De colheita recente com 
acondicionamento em caixas plásticas devidamente higienizadas. CONDIÇÃO DE ENTREGA: Os produtos serão 
fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a quantidade total adquirida, em atendimento às requisições 
periódicas expedidas pelo setor competente. As entregas deverão ser feitas no Depósito da Divisão de Alimentação 
Escolar no Município de Teodoro Sampaio/SP, quando das mercadorias referentes ás escolas rurais, nas escolas 
da zona urbana deverá ser entregue nas unidades escolares. HORÁRIO DE ENTREGA: 07:30 horas às 11:00 horas 
e das 13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de Brasília), na Segunda-Feira, sem quantidade mínima e em veículo 
próprio para esse fim, sob pena do produto não ser recebido. 
 
04) Acelga especial: Fresca, firme, intacta, com coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, devendo 
ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades ou danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 
Sem sujidade, parasitas ou larvas ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de 
resíduos de fertilizantes, com acondicionamento em sacos plásticos microperfurados. CONDIÇÃO DE ENTREGA: 
Os produtos serão fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a quantidade total adquirida, em atendimento 
às requisições periódicas expedidas pelo setor competente. As entregas deverão ser feitas no Depósito da Divisão 
de Alimentação Escolar no Município de Teodoro Sampaio/SP, quando das mercadorias referentes ás escolas 
rurais, nas escolas da zona urbana deverá ser entregue nas unidades escolares. HORÁRIO DE ENTREGA: 07:30 
horas às 11:00 horas e das 13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de Brasília), na Segunda-Feira, sem quantidade 
mínima e em veículo próprio para esse fim, sob pena do produto não ser recebido. 
 
05) Acerola: Com polpa intacta e limpa, compacta, firme, com coloração e tamanho uniformes típicos da variedade, 
sem rachaduras ou cortes na casca não apresentando manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de umidade externa anormal e resíduos de fertilizantes. De colheita 
recente, com acondicionamento em caixas devidamente higienizadas. CONDIÇÃO DE ENTREGA: Os produtos 
serão fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a quantidade total adquirida, em atendimento às requisições 
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periódicas expedidas pelo setor competente. As entregas deverão ser feitas no Deposito da Merenda Escolar no 
município de Teodoro Sampaio/SP, quando das mercadorias referentes ás escolas rurais, nas escolas da zona 
urbana deverá ser entregue nas unidades escolares. HORÁRIO DE ENTREGA: 07:30 horas às 11:00 horas e das 
13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de Brasília), na Segunda-Feira, sem quantidade mínima e em veículo próprio 
para esse fim, sob pena do produto não ser recebido 
 
06) Agrião especial maço: Fresca, firme, intacta, com coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, 
devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades ou danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. Sem sujidade, parasitas ou larvas ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. 
Livre de resíduos de fertilizantes, com acondicionamento em sacos plásticos microperfurados. CONDIÇÃO DE 
ENTREGA: Os produtos serão fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a quantidade total adquirida, em 
atendimento às requisições periódicas expedidas pelo setor competente. As entregas deverão ser feitas no Depósito 
da Divisão de Alimentação Escolar no Município de Teodoro Sampaio/SP, quando das mercadorias referentes ás 
escolas rurais, nas escolas da zona urbana deverá ser entregue nas unidades escolares. HORÁRIO DE ENTREGA: 
07:30 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de Brasília), na Segunda-Feira, sem 
quantidade mínima e em veículo próprio para esse fim, sob pena do produto não ser recebido. 
 
07) Alface americana maço: Fresca, firme intacta, com coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, 
devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades ou danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. Sem sujidade, parasitas ou larvas ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. 
Livre de resíduos de fertilizantes, com acondicionamento em sacos plásticos micro perfurados. CONDIÇÃO DE 
ENTREGA: Os produtos serão fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a quantidade total adquirida, em 
atendimento às requisições periódicas expedidas pelo setor competente. As entregas deverão ser feitas no Depósito 
da Divisão de Alimentação Escolar no Município de Teodoro Sampaio/SP, quando das mercadorias referentes ás 
escolas rurais, nas escolas da zona urbana deverá ser entregue nas unidades escolares. HORÁRIO DE ENTREGA: 
07:30 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de Brasília), na Segunda-Feira, sem 
quantidade mínima e em veículo próprio para esse fim, sob pena do produto não ser recebido. 
 
08) Alface crespa especial maço: Fresca, firme intacta, com coloração e tamanho uniformes e típicos da 
variedade, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades ou danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte. Sem sujidade, parasitas ou larvas ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes, com acondicionamento em sacos plásticos micro perfurados. 
CONDIÇÃO DE ENTREGA: Os produtos serão fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a quantidade total 
adquirida, em atendimento às requisições periódicas expedidas pelo setor competente. As entregas deverão ser 
feitas no Depósito da Divisão de Alimentação Escolar no Município de Teodoro Sampaio/SP, quando das 
mercadorias referentes ás escolas rurais, nas escolas da zona urbana deverá ser entregue nas unidades escolares. 
HORÁRIO DE ENTREGA: 07:30 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de Brasília), na 
Segunda-Feira, sem quantidade mínima e em veículo próprio para esse fim, sob pena do produto não ser recebido. 
 
09) Almeirão  especial maço: Fresca, firme intacta, com coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, 
devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades ou danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. Sem sujidade, parasitas ou larvas ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. 
Livre de resíduos de fertilizantes, com acondicionamento em sacos plásticos micro perfurados. CONDIÇÃO DE 
ENTREGA: Os produtos serão fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a quantidade total adquirida, em 
atendimento às requisições periódicas expedidas pelo setor competente. As entregas deverão ser feitas no Depósito 
da Divisão de Alimentação Escolar no Município de Teodoro Sampaio/SP, quando das mercadorias referentes ás 
escolas rurais, nas escolas da zona urbana deverá ser entregue nas unidades escolares. HORÁRIO DE ENTREGA: 
07:30 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de Brasília), na Segunda-Feira, sem 
quantidade mínima e em veículo próprio para esse fim, sob pena do produto não ser recebido. 
 
10) Arroz agulhinha tipo 1: Com no mínimo 80% de grãos inteiros, medindo aproximadamente 6 mm após 
polimento. Isento de matéria terrosa, parasitos, detritos animais e vegetais. Com validade mínima de 12 meses. 
Embalagem primária: sacos de polietileno atóxicos, resistentes, termossoldado, contendo peso líqüido de 1 kg. 
Rotulagem: o produto deve ser identificado por dizeres impressos de forma clara e indelével com todas as 
informações exigidas por lei. A data de fabricação não poderá ser anterior a 10 dias da data de entrega. Embalagem 
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secundária: de saco plástico termossoldado tendo rotulagem de acordo com a legislação vigente. Trazer amostra 
do produto em embalagem original para teste. CONDIÇÃO DE ENTREGA: Os produtos serão fornecidos 
parceladamente, ate que seja atingida a quantidade total adquirida, em atendimento às requisições periódicas 
expedidas pelo setor competente. As entregas deverão ser feitas no Depósito da Divisão de Alimentação Escolar no 
Município de Teodoro Sampaio/SP. HORÁRIO DE ENTREGA: 07:30 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas ás 
16:30 horas (Horário de Brasília), na Segunda-Feira, sem quantidade mínima e em veículo próprio para esse fim, 
sob pena do produto não ser recebido. 
 
11) Banana nanica especial: Em pencas, com polpa firme e intacta com grau de maturação tal que lhes permita 
suportar transporte, manipulação e conservação adequada para consumo mediato e imediato, apresentando 
tamanho e coloração uniforme. Não apresentando manchas, machucaduras, bolores, sujidade, ferrugem ou outros 
defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de umidade externa anormal e resíduos de 
fertilizantes, com acondicionamento em caixas plásticas devidamente higienizadas. CONDIÇÃO DE ENTREGA: Os 
produtos serão fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a quantidade total adquirida, em atendimento às 
requisições periódicas expedidas pelo setor competente. As entregas deverão ser feitas no Depósito da Divisão de 
Alimentação Escolar no Município de Teodoro Sampaio/SP, quando das mercadorias referentes ás escolas rurais, 
nas escolas da zona urbana deverá ser entregue nas unidades escolares. HORÁRIO DE ENTREGA: 07:30 horas às 
11:00 horas e das 13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de Brasília), na Segunda-Feira, sem quantidade mínima e 
em veículo próprio para esse fim, sob pena do produto não ser recebido. 
 
12) Batata doce: Lisa com polpa intacta e limpa, primeira linha, devendo ser graúda com coloração e tamanho 
uniformes típicos da variedade. Sem brotos, sem rachaduras ou cortes na casca não apresentando manchas, 
machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de umidade externa 
anormal e resíduos de fertilizantes. De colheita recente, com acondicionamento em caixas plásticas devidamente 
higienizadas. CONDIÇÃO DE ENTREGA: Os produtos serão fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a 
quantidade total adquirida, em atendimento às requisições periódicas expedidas pelo setor competente. As entregas 
deverão ser feitas no Depósito da Divisão de Alimentação Escolar no Município de Teodoro Sampaio/SP, quando 
das mercadorias referentes ás escolas rurais, nas escolas da zona urbana deverá ser entregue nas unidades 
escolares. HORÁRIO DE ENTREGA: 07:30 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de 
Brasília), na Segunda-Feira, sem quantidade mínima e em veículo próprio para esse fim, sob pena do produto não 
ser recebido. 
 
13) Berinjela: Lisa com polpa intacta e limpa, compacta, firme, com coloração e tamanho uniformes típicos da 
variedade. Sem brotos, sem rachaduras ou cortes na casca não apresentando manchas, machucaduras, bolores ou 
outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de umidade externa anormal e resíduos de 
fertilizantes. De colheita recente, com acondicionamento em caixas devidamente higienizadas. CONDIÇÃO DE 
ENTREGA: Os produtos serão fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a quantidade total adquirida, em 
atendimento às requisições periódicas expedidas pelo setor competente. As entregas deverão ser feitas no Depósito 
da Divisão de Alimentação Escolar no Município de Teodoro Sampaio/SP, quando das mercadorias referentes ás 
escolas rurais, nas escolas da zona urbana deverá ser entregue nas unidades escolares. HORÁRIO DE ENTREGA: 
07:30 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de Brasília), na Segunda-Feira, sem 
quantidade mínima e em veículo próprio para esse fim, sob pena do produto não ser recebido. 
 
14) Beterraba especial: Lisa com polpa intacta e limpa, compacta, firme, com coloração e tamanho uniformes 
típicos da variedade. Sem brotos, sem rachaduras ou cortes na casca não apresentando manchas, machucaduras, 
bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de umidade externa anormal e 
resíduos de fertilizantes. De colheita recente, com acondicionamento em caixas devidamente higienizadas. 
CONDIÇÃO DE ENTREGA: Os produtos serão fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a quantidade total 
adquirida, em atendimento às requisições periódicas expedidas pelo setor competente. As entregas deverão ser 
feitas no Depósito da Divisão de Alimentação Escolar no Município de Teodoro Sampaio/SP, quando das 
mercadorias referentes ás escolas rurais, nas escolas da zona urbana deverá ser entregue nas unidades escolares. 
HORÁRIO DE ENTREGA: 07:30 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de Brasília), na 
Segunda-Feira, sem quantidade mínima e em veículo próprio para esse fim, sob pena do produto não ser recebido. 
 

mailto:licitacao@teodorosampaio.sp.gov.br


MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO 
CNPJ/MF n.º 44.951.515/0001-42 

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ NATALÍCIO DOS SANTOS 
PRAÇA ANTONIO EVANGELISTA DA SILVA, n.º 1.544 – CEP n.º 19.280-000 
FONE/FAX: (18) 3282-2099 – E-mail: licitacao@teodorosampaio.sp.gov.br  

Divisão de Licitações e Contratos 
 

22/41 

15) Brócolis maço: Fresca, firme intacta, com coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, devendo ser 
bem desenvolvida, isenta de enfermidades ou danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Sem 
sujidade, parasitas ou larvas ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de 
fertilizantes, com acondicionamento em sacos plásticos micro perfurados. CONDIÇÃO DE ENTREGA: Os produtos 
serão fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a quantidade total adquirida, em atendimento às requisições 
periódicas expedidas pelo setor competente. As entregas deverão ser feitas no Depósito da Divisão de Alimentação 
Escolar no Município de Teodoro Sampaio/SP, quando das mercadorias referentes ás escolas rurais, nas escolas 
da zona urbana deverá ser entregue nas unidades escolares. HORÁRIO DE ENTREGA: 07:30 horas às 11:00 horas 
e das 13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de Brasília), na Segunda-Feira, sem quantidade mínima e em veículo 
próprio para esse fim, sob pena do produto não ser recebido. 
 
16) Carambola: Lisa com polpa intacta e limpa, compacta, firme, com coloração e tamanho uniformes típicos da 
variedade. Sem rachaduras ou cortes na casca não apresentando manchas, machucaduras, bolores ou outros 
defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de umidade externa anormal e resíduos de 
fertilizantes. De colheita recente, com acondicionamento em caixas devidamente higienizadas. CONDIÇÃO DE 
ENTREGA: Os produtos serão fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a quantidade total adquirida, em 
atendimento às requisições periódicas expedidas pelo setor competente. As entregas deverão ser feitas no Depósito 
da Divisão de Alimentação Escolar no Município de Teodoro Sampaio/SP, quando das mercadorias referentes ás 
escolas rurais, nas escolas da zona urbana deverá ser entregue nas unidades escolares. HORÁRIO DE ENTREGA: 
07:30 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de Brasília), na Segunda-Feira, sem 
quantidade mínima e em veículo próprio para esse fim, sob pena do produto não ser recebido. 
 
17) Cebola especial: Lisa, grande, com polpa intacta e limpa, com coloração e tamanho uniformes típicos da 
variedade. Sem lesões de origem física ou mecânica, sem brotos, perfurações, rachaduras ou cortes, não 
apresentando manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. 
Livre de umidade externa anormal e resíduos de fertilizantes. De colheita recente com acondicionamento em caixas 
plásticas devidamente higienizadas. CONDIÇÃO DE ENTREGA: Os produtos serão fornecidos parceladamente, ate 
que seja atingida a quantidade total adquirida, em atendimento às requisições periódicas expedidas pelo setor 
competente. As entregas deverão ser feitas no Depósito da Divisão de Alimentação Escolar no Município de 
Teodoro Sampaio/SP, quando das mercadorias referentes ás escolas rurais, nas escolas da zona urbana deverá ser 
entregue nas unidades escolares. HORÁRIO DE ENTREGA: 07:30 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas ás 
16:30 horas (Horário de Brasília), na Segunda-Feira, sem quantidade mínima e em veículo próprio para esse fim, 
sob pena do produto não ser recebido. 
 
18) Cenoura extra: Lisa com polpa intacta, firme e limpa, com coloração e tamanho uniformes típicos da variedade. 
Sem brotos, rachaduras ou cortes na casca não apresentando manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos 
que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de umidade externa anormal e resíduos de fertilizantes. De 
colheita recente, com acondicionamento em caixas plásticas devidamente higienizadas. CONDIÇÃO DE ENTREGA: 
Os produtos serão fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a quantidade total adquirida, em atendimento 
às requisições periódicas expedidas pelo setor competente. As entregas deverão ser feitas no Depósito da Divisão 
de Alimentação Escolar no Município de Teodoro Sampaio/SP, quando das mercadorias referentes ás escolas 
rurais, nas escolas da zona urbana deverá ser entregue nas unidades escolares. HORÁRIO DE ENTREGA: 07:30 
horas às 11:00 horas e das 13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de Brasília), na Segunda-Feira, sem quantidade 
mínima e em veículo próprio para esse fim, sob pena do produto não ser recebido. 
 
19) Cheiro verde maço industrial: Fresca, com coloração e tamanho uniformes, devendo ser bem desenvolvida 
típica da variedade. Sem sujidades, bolores, manchas, machucaduras, ferrugem, parasitas, larvas. Isenta de 
enfermidades e outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes, de 
colheita recente com acondicionamento em maços de aproximadamente 0,7kg. CONDIÇÃO DE ENTREGA: Os 
produtos serão fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a quantidade total adquirida, em atendimento às 
requisições periódicas expedidas pelo setor competente. As entregas deverão ser feitas no Depósito da Divisão de 
Alimentação Escolar no Município de Teodoro Sampaio/SP, quando das mercadorias referentes ás escolas rurais, 
nas escolas da zona urbana deverá ser entregue nas unidades escolares. HORÁRIO DE ENTREGA: 07:30 horas às 
11:00 horas e das 13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de Brasília), na Segunda-Feira, sem quantidade mínima e 
em veículo próprio para esse fim, sob pena do produto não ser recebido. 
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20) Chicória extra maço: Fresca, firme intacta, com coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, 
devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades ou danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. Sem sujidade, parasitas ou larvas ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. 
Livre de resíduos de fertilizantes, com acondicionamento em sacos plásticos micro perfurados. CONDIÇÃO DE 
ENTREGA: Os produtos serão fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a quantidade total adquirida, em 
atendimento às requisições periódicas expedidas pelo setor competente. As entregas deverão ser feitas no Depósito 
da Divisão de Alimentação Escolar no Município de Teodoro Sampaio/SP, quando das mercadorias referentes ás 
escolas rurais, nas escolas da zona urbana deverá ser entregue nas unidades escolares. HORÁRIO DE ENTREGA: 
07:30 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de Brasília), na Segunda-Feira, sem 
quantidade mínima e em veículo próprio para esse fim, sob pena do produto não ser recebido. 
 
21) Chuchu: Lisa com polpa intacta, com coloração e tamanho uniformes típicos da variedade. Sem brotos, sem 
rachaduras ou cortes na casca não apresentando manchas, machucaduras, bolores, ferrugem e outros defeitos que 
possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de umidade externa anormal e resíduos de fertilizantes. De colheita 
recente, com acondicionamento em caixas plásticas devidamente higienizadas. CONDIÇÃO DE ENTREGA: Os 
produtos serão fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a quantidade total adquirida, em atendimento às 
requisições periódicas expedidas pelo setor competente. As entregas deverão ser feitas no Depósito da Divisão de 
Alimentação Escolar no Município de Teodoro Sampaio/SP, quando das mercadorias referentes ás escolas rurais, 
nas escolas da zona urbana deverá ser entregue nas unidades escolares. HORÁRIO DE ENTREGA: 07:30 horas às 
11:00 horas e das 13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de Brasília), na Segunda-Feira, sem quantidade mínima e 
em veículo próprio para esse fim, sob pena do produto não ser recebido. 
 
22) Coco verde: Liso com polpa suculenta, intacta, compacta, firme, coloração e tamanho uniforme típicos da 
variedade, sem rachaduras ou cortes na casca não apresentando manchas, machucaduras, bolores ou outros 
defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de umidade externa anormal e resíduos de 
fertilizantes. De colheita recente, com acondicionamento em caixas devidamente higienizadas. CONDIÇÃO DE 
ENTREGA: Os produtos serão fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a quantidade total adquirida, em 
atendimento às requisições periódicas expedidas pelo setor competente. As entregas deverão ser feitas no Depósito 
da Divisão de Alimentação Escolar no Município de Teodoro Sampaio/SP, quando das mercadorias referentes ás 
escolas rurais, nas escolas da zona urbana deverá ser entregue nas unidades escolares. HORÁRIO DE ENTREGA: 
07:30 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de Brasília), na Segunda-Feira, sem 
quantidade mínima e em veículo próprio para esse fim, sob pena do produto não ser recebido. 
 
23) Couve flor: Fresca firme e intacta com coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade. Sem lesões de 
origem física ou mecânica oriundo do manuseio e transporte, perfurações, sujidades, parasitas e larvas ou outros 
defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes. CONDIÇÃO DE 
ENTREGA: Os produtos serão fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a quantidade total adquirida, em 
atendimento às requisições periódicas expedidas pelo setor competente. As entregas deverão ser feitas no Depósito 
da Divisão de Alimentação Escolar no Município de Teodoro Sampaio/SP, quando das mercadorias referentes ás 
escolas rurais, nas escolas da zona urbana deverá ser entregue nas unidades escolares. HORÁRIO DE ENTREGA: 
07:30 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de Brasília), na Segunda-Feira, sem 
quantidade mínima e em veículo próprio para esse fim, sob pena do produto não ser recebido. 
 
24) Couve manteiga especial: Fresca firme e intacta com coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade. 
Sem lesões de origem física ou mecânica oriundo do manuseio e transporte, perfurações, sujidades, parasitas e 
larvas ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes. 
APRESENTAÇÃO: cada maço contendo 12 á 16 folhas com aproximadamente 01 kg/mç. CONDIÇÃO DE 
ENTREGA: Os produtos serão fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a quantidade total adquirida, em 
atendimento às requisições periódicas expedidas pelo setor competente. As entregas deverão ser feitas no Depósito 
da Divisão de Alimentação Escolar no Município de Teodoro Sampaio/SP, quando das mercadorias referentes ás 
escolas rurais, nas escolas da zona urbana deverá ser entregue nas unidades escolares. HORÁRIO DE ENTREGA: 
07:30 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de Brasília), na Segunda-Feira, sem 
quantidade mínima e em veículo próprio para esse fim, sob pena do produto não ser recebido. 
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25) Espinafre especial maço: Fresca, firme, intacta, com coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, 
devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades ou danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. Sem sujidade, parasitas ou larvas ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. 
Livre de resíduos de fertilizantes, com acondicionamento em sacos plásticos microperfurados. CONDIÇÃO DE 
ENTREGA: Os produtos serão fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a quantidade total adquirida, em 
atendimento às requisições periódicas expedidas pelo setor competente. As entregas deverão ser feitas no Depósito 
da Divisão de Alimentação Escolar no Município de Teodoro Sampaio/SP, quando das mercadorias referentes ás 
escolas rurais, nas escolas da zona urbana deverá ser entregue nas unidades escolares. HORÁRIO DE ENTREGA: 
07:30 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de Brasília), na Segunda-Feira, sem 
quantidade mínima e em veículo próprio para esse fim, sob pena do produto não ser recebido. 
 
26) Feijão carioca tipo 1: Novo, classificado como tipo cores. Constituído de grãos inteiros com a mesma 
coloração. Admitindo-se no máximo 5% de mistura de outras classes e até 10% de mistura de variedades de 
classes de cores. Isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais, pedaços de grãos ardidos, 
brotados, murchos, imaturos manchados, mofados, carunchados e descoloridos que prejudiquem a sua aparência e 
qualidade. Produção da ultima safra. Validade mínima de 6 meses. Embalagem primária: em sacos plásticos de 
polietileno atóxicos, resistente termossoldado contendo peso líquido de 10 kg. Trazer amostra do produto em 
embalagem original para teste. CONDIÇÃO DE ENTREGA: Os produtos serão fornecidos parceladamente, ate que 
seja atingida a quantidade total adquirida, em atendimento às requisições periódicas expedidas pelo setor 
competente. As entregas deverão ser feitas no Depósito da Divisão de Alimentação Escolar no Município de 
Teodoro Sampaio/SP. HORÁRIO DE ENTREGA: 07:30 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas ás 16:30 horas 
(Horário de Brasília), na Segunda-Feira, sem quantidade mínima e em veículo próprio para esse fim, sob pena do 
produto não ser recebido. 
 
27) Gengibre: Raiz fresca; Características adicionais: antiemético natural, apresentando grau de maturação que 
permita sua manipulação, transporte e conservação em condições adequadas ao consumo, sem partes podres, 
tenro e firme. CONDIÇÃO DE ENTREGA: Os produtos serão fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a 
quantidade total adquirida, em atendimento às requisições periódicas expedidas pelo setor competente. As entregas 
deverão ser feitas no Depósito da Divisão de Alimentação Escolar no Município de Teodoro Sampaio/SP, quando 
das mercadorias referentes ás escolas rurais, nas escolas da zona urbana deverá ser entregue nas unidades 
escolares. HORÁRIO DE ENTREGA: 07:30 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de 
Brasília), na Segunda-Feira, sem quantidade mínima e em veículo próprio para esse fim, sob pena do produto não 
ser recebido. 
 
28) Goiaba: Lisa com polpa intacta e limpa, com coloração e tamanho uniformes típicos da variedade. Sem brotos 
sem rachaduras ou cortes na casca, não apresentando manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de umidade externa anormal. De colheita recente com 
acondicionamento em caixas plásticas devidamente higienizadas. CONDIÇÃO DE ENTREGA: Os produtos serão 
fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a quantidade total adquirida, em atendimento às requisições 
periódicas expedidas pelo setor competente. As entregas deverão ser feitas no Depósito da Divisão de Alimentação 
Escolar no Município de Teodoro Sampaio/SP, quando das mercadorias referentes ás escolas rurais, nas escolas 
da zona urbana deverá ser entregue nas unidades escolares. HORÁRIO DE ENTREGA: 07:30 horas às 11:00 horas 
e das 13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de Brasília), na Segunda-Feira, sem quantidade mínima e em veículo 
próprio para esse fim, sob pena do produto não ser recebido. 
 
29) Hortelã, maço 50g: Fresca, firme intacta, com coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, devendo 
ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades ou danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 
Sem sujidade, parasitas ou larvas ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de 
resíduos de fertilizantes, com acondicionamento em sacos plásticos micro perfurados. CONDIÇÃO DE ENTREGA: 
Os produtos serão fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a quantidade total adquirida, em atendimento 
às requisições periódicas expedidas pelo setor competente. As entregas deverão ser feitas no Depósito da Divisão 
de Alimentação Escolar no Município de Teodoro Sampaio/SP, quando das mercadorias referentes ás escolas 
rurais, nas escolas da zona urbana deverá ser entregue nas unidades escolares. HORÁRIO DE ENTREGA: 07:30 
horas às 11:00 horas e das 13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de Brasília), na Segunda-Feira, sem quantidade 
mínima e em veículo próprio para esse fim, sob pena do produto não ser recebido. 
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30) Laranja lima: Tipo comum com grau de maturação tal que lhes permita suportar transporte, manipulação e 
conservação adequada para consumo mediato e imediato, tamanho médio, apresentando cor, com polpa firme e 
intacta, tamanho e coloração uniforme. Não apresentando manchas, machucaduras, bolores, sujidade, ferrugem ou 
outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de umidade externa anormal e resíduos de 
fertilizantes. De colheita recente, com acondicionamento em caixas plásticas devidamente higienizadas. CONDIÇÃO 
DE ENTREGA: Os produtos serão fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a quantidade total adquirida, 
em atendimento às requisições periódicas expedidas pelo setor competente. As entregas deverão ser feitas no 
Depósito da Divisão de Alimentação Escolar no Município de Teodoro Sampaio/SP, quando das mercadorias 
referentes ás escolas rurais, nas escolas da zona urbana deverá ser entregue nas unidades escolares. HORÁRIO 
DE ENTREGA: 07:30 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de Brasília), na Segunda-
Feira, sem quantidade mínima e em veículo próprio para esse fim, sob pena do produto não ser recebido. 
 
31) Laranja pêra: Tipo comum com grau de maturação tal que lhes permita suportar transporte, manipulação e 
conservação adequada para consumo mediato e imediato, tamanho médio, apresentando cor, com polpa firme e 
intacta, tamanho e coloração uniforme. Não apresentando manchas, machucaduras, bolores, sujidade, ferrugem ou 
outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de umidade externa anormal e resíduos de 
fertilizantes. De colheita recente, com acondicionamento em caixas plásticas devidamente higienizadas. CONDIÇÃO 
DE ENTREGA: Os produtos serão fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a quantidade total adquirida, 
em atendimento às requisições periódicas expedidas pelo setor competente. As entregas deverão ser feitas no 
Depósito da Divisão de Alimentação Escolar no Município de Teodoro Sampaio/SP, quando das mercadorias 
referentes ás escolas rurais, nas escolas da zona urbana deverá ser entregue nas unidades escolares. HORÁRIO 
DE ENTREGA: 07:30 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de Brasília), na Segunda-
Feira, sem quantidade mínima e em veículo próprio para esse fim, sob pena do produto não ser recebido. 
 
32) Limão rosa: Tipo comum com grau de maturação tal que lhes permita suportar transporte, manipulação e 
conservação adequada para consumo mediato e imediato, tamanho médio, apresentando cor, com polpa firme e 
intacta, tamanho e coloração uniforme. Não apresentando manchas, machucaduras, bolores, sujidade, ferrugem ou 
outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de umidade externa anormal e resíduos de 
fertilizantes. De colheita recente, com acondicionamento em caixas plásticas devidamente higienizadas. CONDIÇÃO 
DE ENTREGA: Os produtos serão fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a quantidade total adquirida, 
em atendimento às requisições periódicas expedidas pelo setor competente. As entregas deverão ser feitas no 
Depósito da Divisão de Alimentação Escolar no Município de Teodoro Sampaio/SP, quando das mercadorias 
referentes ás escolas rurais, nas escolas da zona urbana deverá ser entregue nas unidades escolares. HORÁRIO 
DE ENTREGA: 07:30 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de Brasília), na Segunda-
Feira, sem quantidade mínima e em veículo próprio para esse fim, sob pena do produto não ser recebido. 
 
33) Limão Taiti: Tipo comum com grau de maturação tal que lhes permita suportar transporte, manipulação e 
conservação adequada para consumo mediato e imediato, tamanho médio, apresentando cor, com polpa firme e 
intacta, tamanho e coloração uniforme. Não apresentando manchas, machucaduras, bolores, sujidade, ferrugem ou 
outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de umidade externa anormal e resíduos de 
fertilizantes. De colheita recente, com acondicionamento em caixas plásticas devidamente higienizadas. CONDIÇÃO 
DE ENTREGA: Os produtos serão fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a quantidade total adquirida, 
em atendimento às requisições periódicas expedidas pelo setor competente. As entregas deverão ser feitas no 
Depósito da Divisão de Alimentação Escolar no Município de Teodoro Sampaio/SP, quando das mercadorias 
referentes ás escolas rurais, nas escolas da zona urbana deverá ser entregue nas unidades escolares. HORÁRIO 
DE ENTREGA: 07:30 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de Brasília), na Segunda-
Feira, sem quantidade mínima e em veículo próprio para esse fim, sob pena do produto não ser recebido. 
 
34) Mamão formosa: Tipo comum com grau de maturação tal que lhes permita suportar transporte, manipulação e 
conservação adequada para consumo mediato e imediato, tamanho médio, apresentando tamanho e coloração 
uniformes. Isenta de enfermidades físicas e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Não apresentando 
manchas, machucaduras, bolores, sujidade, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade. Livre de umidade externa anormal resíduos de fertilizantes. De colheita recente com acondicionamento 
em caixas plásticas devidamente higienizadas. CONDIÇÃO DE ENTREGA: Os produtos serão fornecidos 
parceladamente, ate que seja atingida a quantidade total adquirida, em atendimento às requisições periódicas 
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expedidas pelo setor competente. As entregas deverão ser feitas no Depósito da Divisão de Alimentação Escolar no 
Município de Teodoro Sampaio/SP, quando das mercadorias referentes ás escolas rurais, nas escolas da zona 
urbana deverá ser entregue nas unidades escolares. HORÁRIO DE ENTREGA: 07:30 horas às 11:00 horas e das 
13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de Brasília), na Segunda-Feira, sem quantidade mínima e em veículo próprio 
para esse fim, sob pena do produto não ser recebido. 
 
35) Mandioca média amarela: Lisa com polpa intacta e limpa, com coloração e tamanho uniformes típicos da 
variedade. Sem brotos sem rachaduras ou cortes na casca, não apresentando manchas, machucaduras, bolores ou 
outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de umidade externa anormal. De colheita 
recente com acondicionamento em caixas plásticas devidamente higienizadas. CONDIÇÃO DE ENTREGA: Os 
produtos serão fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a quantidade total adquirida, em atendimento às 
requisições periódicas expedidas pelo setor competente. As entregas deverão ser feitas no Depósito da Divisão de 
Alimentação Escolar no Município de Teodoro Sampaio/SP, quando das mercadorias referentes ás escolas rurais, 
nas escolas da zona urbana deverá ser entregue nas unidades escolares. HORÁRIO DE ENTREGA: 07:30 horas às 
11:00 horas e das 13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de Brasília), na Segunda-Feira, sem quantidade mínima e 
em veículo próprio para esse fim, sob pena do produto não ser recebido. 
 
36) Manjericão, maço 50g: Fresca, firme intacta, com coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, 
devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades ou danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. Sem sujidade, parasitas ou larvas ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. 
Livre de resíduos de fertilizantes, com acondicionamento em sacos plásticos micro perfurados. CONDIÇÃO DE 
ENTREGA: Os produtos serão fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a quantidade total adquirida, em 
atendimento às requisições periódicas expedidas pelo setor competente. As entregas deverão ser feitas no Depósito 
da Divisão de Alimentação Escolar no Município de Teodoro Sampaio/SP, quando das mercadorias referentes ás 
escolas rurais, nas escolas da zona urbana deverá ser entregue nas unidades escolares. HORÁRIO DE ENTREGA: 
07:30 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de Brasília), na Segunda-Feira, sem 
quantidade mínima e em veículo próprio para esse fim, sob pena do produto não ser recebido. 
 
37) Maracujá: Com polpa intacta e limpa, com coloração e tamanho uniformes típicos da variedade, sem cortes na 
casca não apresentando manchas, deformações, machucaduras, enrugamento, murcho, bolores ou outros defeitos 
que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de umidade externa anormal e resíduos de fertilizantes. De 
colheita recente, com acondicionamento em caixas devidamente higienizadas. CONDIÇÃO DE ENTREGA: Os 
produtos serão fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a quantidade total adquirida, em atendimento às 
requisições periódicas expedidas pelo setor competente. As entregas deverão ser feitas no Depósito da Divisão de 
Alimentação Escolar no Município de Teodoro Sampaio/SP, quando das mercadorias referentes ás escolas rurais, 
nas escolas da zona urbana deverá ser entregue nas unidades escolares. HORÁRIO DE ENTREGA: 07:30 horas às 
11:00 horas e das 13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de Brasília), na Segunda-Feira, sem quantidade mínima e 
em veículo próprio para esse fim, sob pena do produto não ser recebido. 
 
38) Maxixe: Lisa com polpa intacta e limpa, apresentando tamanho e coloração uniforme típicos da variedade. 
Isenta de enfermidades físicas e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Não apresentando manchas, 
machucaduras, bolores, sujidade, perfurações, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade. Livre de umidade externa anormal resíduos de fertilizantes. De colheita recente com acondicionamento 
em caixas plásticas devidamente higienizadas. CONDIÇÃO DE ENTREGA: Os produtos serão fornecidos 
parceladamente, ate que seja atingida a quantidade total adquirida, em atendimento às requisições periódicas 
expedidas pelo setor competente. As entregas deverão ser feitas no Depósito da Divisão de Alimentação Escolar no 
Município de Teodoro Sampaio/SP, quando das mercadorias referentes ás escolas rurais, nas escolas da zona 
urbana deverá ser entregue nas unidades escolares. HORÁRIO DE ENTREGA: 07:30 horas às 11:00 horas e das 
13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de Brasília), na Segunda-Feira, sem quantidade mínima e em veículo próprio 
para esse fim, sob pena do produto não ser recebido. 
 
39) Melancia: Lisa com polpa avermelhada suculenta, intacta, compacta, firme, com formato arredondado coloração 
e tamanhos uniformes típicos da variedade pesando de 5 á 10 kg, sem rachaduras ou cortes na casca não 
apresentando manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. 
Livre de umidade externa anormal e resíduos de fertilizantes. De colheita recente, com acondicionamento em caixas 
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devidamente higienizadas. CONDIÇÃO DE ENTREGA: Os produtos serão fornecidos parceladamente, ate que seja 
atingida a quantidade total adquirida, em atendimento às requisições periódicas expedidas pelo setor competente. 
As entregas deverão ser feitas no Depósito da Divisão de Alimentação Escolar no Município de Teodoro 
Sampaio/SP, quando das mercadorias referentes ás escolas rurais, nas escolas da zona urbana deverá ser 
entregue nas unidades escolares. HORÁRIO DE ENTREGA: 07:30 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas ás 
16:30 horas (Horário de Brasília), na Segunda-Feira, sem quantidade mínima e em veículo próprio para esse fim, 
sob pena do produto não ser recebido. 
 
40) Milho verde: Fresco, tipo comum com grau de maturação tal que lhe permita suportar transporte, graúdo, com 
polpa firme intacta, com coloração e tamanhos uniformes, típicos da variedade. Não apresentando manchas 
machucaduras, bolores, sujidades, parasitas, larvas, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência 
e qualidade, livre de umidade externa anormal e resíduos de fertilizantes. De colheita recente com 
acondicionamento em caixas plásticas devidamente higienizados. CONDIÇÃO DE ENTREGA: Os produtos serão 
fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a quantidade total adquirida, em atendimento às requisições 
periódicas expedidas pelo setor competente. As entregas deverão ser feitas no Depósito da Divisão de Alimentação 
Escolar no Município de Teodoro Sampaio/SP, quando das mercadorias referentes ás escolas rurais, nas escolas 
da zona urbana deverá ser entregue nas unidades escolares. HORÁRIO DE ENTREGA: 07:30 horas às 11:00 horas 
e das 13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de Brasília), na Segunda-Feira, sem quantidade mínima e em veículo 
próprio para esse fim, sob pena do produto não ser recebido. 
 
41) Mostarda verde lisa: Fresca, firme intacta, com coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, 
devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades ou danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. Sem sujidade, parasitas ou larvas ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. 
Livre de resíduos de fertilizantes, com acondicionamento em sacos plásticos micro perfurados. CONDIÇÃO DE 
ENTREGA: Os produtos serão fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a quantidade total adquirida, em 
atendimento às requisições periódicas expedidas pelo setor competente. As entregas deverão ser feitas no Depósito 
da Divisão de Alimentação Escolar no Município de Teodoro Sampaio/SP, quando das mercadorias referentes ás 
escolas rurais, nas escolas da zona urbana deverá ser entregue nas unidades escolares. HORÁRIO DE ENTREGA: 
07:30 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de Brasília), na Segunda-Feira, sem 
quantidade mínima e em veículo próprio para esse fim, sob pena do produto não ser recebido. 
 
42) Pepino: Firme, intacto, com coloração e tamanho uniformes típicos da variedade. Isento de enfermidades físicas 
e mecânicas oriundas do transporte. Não deve estar apresentando manchas, machucaduras, bolores, sujidades. 
Isento de lesões físicas e mecânicas, perfurações, cortes, ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade. Livre de umidade externa anormal e resíduos de fertilizantes. De colheita recente com acondicionamento 
em caixas plásticas devidamente higienizadas. CONDIÇÃO DE ENTREGA: Os produtos serão fornecidos 
parceladamente, ate que seja atingida a quantidade total adquirida, em atendimento às requisições periódicas 
expedidas pelo setor competente. As entregas deverão ser feitas no Depósito da Divisão de Alimentação Escolar no 
Município de Teodoro Sampaio/SP, quando das mercadorias referentes ás escolas rurais, nas escolas da zona 
urbana deverá ser entregue nas unidades escolares. HORÁRIO DE ENTREGA: 07:30 horas às 11:00 horas e das 
13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de Brasília), na Segunda-Feira, sem quantidade mínima e em veículo próprio 
para esse fim, sob pena do produto não ser recebido. 
 
43) Pimentão verde: Firme, intacto, com coloração e tamanho uniformes típicos da variedade. Isento de 
enfermidades físicas e mecânicas oriundas do transporte. Não deve estar apresentando manchas, machucaduras, 
bolores, sujidades. Isento de lesões físicas e mecânicas, perfurações, cortes, ou outros defeitos que possam alterar 
sua aparência e qualidade. Livre de umidade externa anormal e resíduos de fertilizantes. De colheita recente com 
acondicionamento em caixas plásticas devidamente higienizadas. CONDIÇÃO DE ENTREGA: Os produtos serão 
fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a quantidade total adquirida, em atendimento às requisições 
periódicas expedidas pelo setor competente. As entregas deverão ser feitas no Depósito da Divisão de Alimentação 
Escolar no Município de Teodoro Sampaio/SP, quando das mercadorias referentes ás escolas rurais, nas escolas 
da zona urbana deverá ser entregue nas unidades escolares. HORÁRIO DE ENTREGA: 07:30 horas às 11:00 horas 
e das 13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de Brasília), na Segunda-Feira, sem quantidade mínima e em veículo 
próprio para esse fim, sob pena do produto não ser recebido. 
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44) Ponkan: Tipo comum com grau de maturação tal que lhes permita suportar transporte, manipulação e 
conservação adequada para consumo imediato, tamanho médio, apresentando cor, com polpa firme e intacta, 
tamanho e coloração uniforme. Não apresentando manchas, machucaduras, bolores, sujidade, ferrugem ou outros 
defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de umidade externa anormal e resíduos de 
fertilizantes. De colheita recente, com acondicionamento em caixas plásticas devidamente higienizadas. CONDIÇÃO 
DE ENTREGA: Os produtos serão fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a quantidade total adquirida, 
em atendimento às requisições periódicas expedidas pelo setor competente. As entregas deverão ser feitas no 
Depósito da Divisão de Alimentação Escolar no Município de Teodoro Sampaio/SP, quando das mercadorias 
referentes ás escolas rurais, nas escolas da zona urbana deverá ser entregue nas unidades escolares. HORÁRIO 
DE ENTREGA: 07:30 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de Brasília), na Segunda-
Feira, sem quantidade mínima e em veículo próprio para esse fim, sob pena do produto não ser recebido. 
 
45) Quiabo: Lisa com polpa intacta e limpa, compacta, firme, com coloração e tamanho uniformes típicos da 
variedade. Sem brotos, sem rachaduras ou cortes na casca não apresentando manchas, machucaduras, bolores ou 
outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de umidade externa anormal e resíduos de 
fertilizantes. De colheita recente, com acondicionamento em caixas devidamente higienizadas. CONDIÇÃO DE 
ENTREGA: Os produtos serão fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a quantidade total adquirida, em 
atendimento às requisições periódicas expedidas pelo setor competente. As entregas deverão ser feitas no Depósito 
da Divisão de Alimentação Escolar no Município de Teodoro Sampaio/SP, quando das mercadorias referentes ás 
escolas rurais, nas escolas da zona urbana deverá ser entregue nas unidades escolares. HORÁRIO DE ENTREGA: 
07:30 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de Brasília), na Segunda-Feira, sem 
quantidade mínima e em veículo próprio para esse fim, sob pena do produto não ser recebido. 
 
46) Rabanete maço: Lisa com polpa intacta e limpa, compacta, firme, com coloração e tamanho uniformes típicos 
da variedade. Sem brotos, sem rachaduras ou cortes na casca não apresentando manchas, machucaduras, bolores 
ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de umidade externa anormal e resíduos de 
fertilizantes. De colheita recente, com acondicionamento em caixas devidamente higienizadas. CONDIÇÃO DE 
ENTREGA: Os produtos serão fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a quantidade total adquirida, em 
atendimento às requisições periódicas expedidas pelo setor competente. As entregas deverão ser feitas no Depósito 
da Divisão de Alimentação Escolar no Município de Teodoro Sampaio/SP, quando das mercadorias referentes ás 
escolas rurais, nas escolas da zona urbana deverá ser entregue nas unidades escolares. HORÁRIO DE ENTREGA: 
07:30 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de Brasília), na Segunda-Feira, sem 
quantidade mínima e em veículo próprio para esse fim, sob pena do produto não ser recebido. 
 
47) Repolho roxo: Fresco, firme com coloração e tamanho uniformes típicos da variedade. Isento de enfermidades 
físicas e mecânicas oriundas do transporte. Não deve estar apresentando manchas, machucaduras, bolores, 
sujidades, firme e intacto, sem lesões físicas e mecânicas, perfurações, cortes, ou outros defeitos que possam 
alterar sua aparência e qualidade. Livre de umidade externa anormal e resíduos de fertilizantes.   De colheita 
recente com acondicionamento em caixas devidamente higienizadas. CONDIÇÃO DE ENTREGA: Os produtos 
serão fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a quantidade total adquirida, em atendimento às requisições 
periódicas expedidas pelo setor competente. As entregas deverão ser feitas no Depósito da Divisão de Alimentação 
Escolar no Município de Teodoro Sampaio/SP, quando das mercadorias referentes ás escolas rurais, nas escolas 
da zona urbana deverá ser entregue nas unidades escolares. HORÁRIO DE ENTREGA: 07:30 horas às 11:00 horas 
e das 13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de Brasília), na Segunda-Feira, sem quantidade mínima e em veículo 
próprio para esse fim, sob pena do produto não ser recebido. 
 
48) Repolho verde liso especial: Fresco, firme com coloração e tamanho uniformes típicos da variedade. Isento de 
enfermidades físicas e mecânicas oriundas do transporte. Não deve estar apresentando manchas, machucaduras, 
bolores, sujidades, firme e intacto, sem lesões físicas e mecânicas, perfurações, cortes, ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de umidade externa anormal e resíduos de fertilizantes.   De 
colheita recente com acondicionamento em caixas devidamente higienizadas. CONDIÇÃO DE ENTREGA: Os 
produtos serão fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a quantidade total adquirida, em atendimento às 
requisições periódicas expedidas pelo setor competente. As entregas deverão ser feitas no Depósito da Divisão de 
Alimentação Escolar no Município de Teodoro Sampaio/SP, quando das mercadorias referentes ás escolas rurais, 
nas escolas da zona urbana deverá ser entregue nas unidades escolares. HORÁRIO DE ENTREGA: 07:30 horas às 
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11:00 horas e das 13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de Brasília), na Segunda-Feira, sem quantidade mínima e 
em veículo próprio para esse fim, sob pena do produto não ser recebido. 
 
49) Rúcula maço: Fresca, firme, intacta, com coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, devendo ser 
bem desenvolvida, isenta de enfermidades ou danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Sem 
sujidade, parasitas ou larvas ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de 
fertilizantes, com acondicionamento em sacos plásticos microperfurados. CONDIÇÃO DE ENTREGA: Os produtos 
serão fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a quantidade total adquirida, em atendimento às requisições 
periódicas expedidas pelo setor competente. As entregas deverão ser feitas no Depósito da Divisão de Alimentação 
Escolar no Município de Teodoro Sampaio/SP, quando das mercadorias referentes ás escolas rurais, nas escolas 
da zona urbana deverá ser entregue nas unidades escolares. HORÁRIO DE ENTREGA: 07:30 horas às 11:00 horas 
e das 13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de Brasília), na Segunda-Feira, sem quantidade mínima e em veículo 
próprio para esse fim, sob pena do produto não ser recebido. 
 
50) Tomate rasteiro: Fresco, tipo comum com grau de maturação tal que lhes permita suportar transporte graúdo, 
com polpa firme e intacta, com coloração e tamanho uniformes típicos da variedade. Não apresentando manchas, 
machucaduras, bolores, sujidades, parasitas, larvas, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência 
e qualidade, livre de umidade externa anormal e resíduos de fertilizantes.   De colheita recente com 
acondicionamento em caixas plásticas devidamente higienizadas. CONDIÇÃO DE ENTREGA: Os produtos serão 
fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a quantidade total adquirida, em atendimento às requisições 
periódicas expedidas pelo setor competente. As entregas deverão ser feitas no Depósito da Divisão de Alimentação 
Escolar no Município de Teodoro Sampaio/SP, quando das mercadorias referentes ás escolas rurais, nas escolas 
da zona urbana deverá ser entregue nas unidades escolares. HORÁRIO DE ENTREGA: 07:30 horas às 11:00 horas 
e das 13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de Brasília), na Segunda-Feira, sem quantidade mínima e em veículo 
próprio para esse fim, sob pena do produto não ser recebido. 
 
51) Vagem feijão corado: Fresca, com coloração e tamanho uniformes típicos da variedade. Isento de danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Não deve estar apresentando manchas, machucaduras, 
bolores, sujidades, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de umidade 
externa anormal e resíduos de fertilizantes. De colheita recente com acondicionamento em sacos plásticos 
microperfurados. CONDIÇÃO DE ENTREGA: Os produtos serão fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a 
quantidade total adquirida, em atendimento às requisições periódicas expedidas pelo setor competente. As entregas 
deverão ser feitas no Depósito da Divisão de Alimentação Escolar no Município de Teodoro Sampaio/SP, quando 
das mercadorias referentes ás escolas rurais, nas escolas da zona urbana deverá ser entregue nas unidades 
escolares. HORÁRIO DE ENTREGA: 07:30 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de 
Brasília), na Segunda-Feira, sem quantidade mínima e em veículo próprio para esse fim, sob pena do produto não 
ser recebido. 
 
52) Vagem verde extra: Fresca, com coloração e tamanho uniformes típicos da variedade. Isento de danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Não deve estar apresentando manchas, machucaduras, bolores, 
sujidades, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de umidade externa 
anormal e resíduos de fertilizantes. De colheita recente com acondicionamento em sacos plásticos microperfurados. 
CONDIÇÃO DE ENTREGA: Os produtos serão fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a quantidade total 
adquirida, em atendimento às requisições periódicas expedidas pelo setor competente. As entregas deverão ser 
feitas no Depósito da Divisão de Alimentação Escolar no Município de Teodoro Sampaio/SP, quando das 
mercadorias referentes ás escolas rurais, nas escolas da zona urbana deverá ser entregue nas unidades escolares. 
HORÁRIO DE ENTREGA: 07:30 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas ás 16:30 horas (Horário de Brasília), na 
Segunda-Feira, sem quantidade mínima e em veículo próprio para esse fim, sob pena do produto não ser recebido. 
 
Obs: Não havendo a mercadoria solicitada através dos pedidos, os fornecedores deverão antecipadamente 
à entrega, entrar em contato com a Divisão de Alimentação Escolar afim de possíveis substituições.  
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ANEXO III 
RELAÇÃO DE ESCOLAS E ENTIDADES 

 
 
01 – Relação e endereço das escolas/entidades: 

 
N.º Escola/Entidade Endereço 

1 APAE Rua Tichiro Fuziki, n.° 13 e n.º 14, Vila São Paulo 

2 Casa da Criança Rua Tichiro Fuziki, n.° 786, Vila São Paulo 

3 Centro Social Nossa Senhora Aparecida Rua Odilon Ferreira, n.° 871, Centro 

4 Creche Ademia Rodrigues Lima Rua Benedito Batista, n.° 1335, Jardim Esplanada 

5 Creche Alzira Alves Pires 
Rua C, n.º 241, Conjunto Habitacional Ulysses 
Guimarães 

6 Creche Maria Rodrigues 
Rua Jovelino Mineiro de Carvalho, n.º 294, Planalto 
do Sul 

7 Creche Monsenhor Jésus Pereira dos Anjos Alameda Trifon Infante Algarin, n.º 1772, Vila Furlan 

8 Creche Professora Aparecida Maria de Souza Rua Eduardo Uloffo, n.º 696, Vila São Paulo 

9 Creche Professora Maria José Oliveira Paixão Rua Hagemu Shibata, n.º 724, Vila Nova 

10 Creche Professora Maria Lúcia Garcia dos Santos Rua Antonio Duveza, n.º 1748, Vila Furlan 

11 EEF Assentamento Laudenor de Souza Assentamento Laudenor de Souza, s/n.º 

12 EEFM Antonia Binato Silva “Vó Nina” Fazenda Alcídia, s/n.º, Destilaria Alcídia 

13 EEFM Arthur Ribeiro Rua Maria Ribeiro Lopes, n.° 815, Vila Furlan 

14 EEFM Assentamento Santa Zélia Assentamento Santa Zélia, s/n.º 

15 EEFM Francisco Ferreira Assentamento Ribeirão Bonito, s/n.º 

16 EEFM João da Cruz Mellão Rua Francisco Alves de Lima, n.º 69, Planalto do Sul 

17 EEFM Professora Romilda Lazara Pillon dos Santos Assentamento Água Sumida, s/n.º 

18 EEFM Salvador Moreno Munhoz Rua Carlos Herling, n.° 1636, Centro 

19 EMEI Osvaldo Pereira Primo 
Rua Sebastiana Camilo do Nascimento, n.º 1256, 
Vila Minas Gerais 

20 EMEIF Maria Helena Pires Passeio Tulipa, n.° 1, Vila Minas Gerais 

21 EMEF Prefeito Paulo Alves Pires João Alves de Moraes, n.° 1759, Vila Furlan 

22 EMEIF Romualdo Fink Andrade 
Avenida Manoel Guirado Segura, n.° 1950, Vila 
Furlan 

23 Escola Municipal José Amador 
Rua José Miguel de Castro Andrade, n.° 265, 
Centro 

24 Escola Municipal Pedro Caminhoto 
Rua Professora Aparecida Maria de Souza, n.° 
1700, Vila Furlan 

25 ETEC Nair Luccas Ribeiro Rua Pará, n.° 506, Vila Nazaré 

26 Lar do Ancião Rua Cardoso de Almeida, n.° 559, Vila Minas Gerais 

27 Núcleo Educacional Infanto Juvenil 
Avenida Manoel Guirado Segura, n.° 1841, Vila 
Furlan 

 
02 – O Município de Teodoro Sampaio declara que poderá sofrer alterações (inclusões ou supressões) 
dos locais acima descritos. 
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ANEXO IV 
ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM 

ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR 
RURAL 

 
 

Item Gêneros Alimentícios Quantidade até 

1 Abacate especial, kg 100 kg 

2 Abacaxi especial, kg 3.000 kg 

3 Abobrinha menina verde especial, kg 4.000 kg 

4 Acelga especial, unidade 1.000 unidades 

5 Acerola, kg 2.000 kg 

6 Agrião especial, maço 150 maços 

7 Alface americana, maço 7.500 maços 

8 Alface crespa especial, maço 4.500 maços 

9 Almeirão especial, maço 1.000 maços 

10 Arroz agulhinha, tipo I 2.000 kg 

11 Banana nanica especial, kg 12.000 kg 

12 Batata doce, kg 1.000 kg 

13 Berinjela, kg 200 kg 

14 Beterraba especial, kg 2.000 kg 

15 Brócolis, maço 800 maços 

16 Carambola, kg 500 kg 

17 Cebola especial, kg 10.000 kg 

18 Cenoura extra, kg 1.500 kg 

19 Cheiro verde, maço industrial com aproximadamente 700 gr. 3.000 maços 

20 Chicória extra, maço 500 maços 

21 Chuchu, kg 1.000 kg 

22 Coco verde, unidade 8.000 unidades 

23 Couve flor, unidade 300 unidades 

24 Couve manteiga especial, maço 2.500 maços 

25 Espinafre especial, maço 900 maços 

26 Feijão carioca tipo 1, pacote com 1kg 10.000 kg 

27 Gengibre, kg 200 kg 

28 Goiaba, kg 500 kg 

29 Hortelã, maço com 50g 1.000 maços 

30 Laranja lima, kg 250 kg 

31 Laranja pêra, kg 4.000 kg 

32 Limão rosa 2.000 kg 

33 Limão Taiti, kg 2.500 kg 

34 Mamão formosa, kg 3.000 kg 

35 Mandioca média amarela, kg 6.000 kg 

36 Manjericão, maço com 50 g 500 maços 

37 Maracujá, kg 5.000 kg 

38 Maxixe, kg 100 kg 

39 Melancia especial, kg 3.000 kg 

40 Milho verde, unidade 30.000 unidades 

41 Mostarda verde lisa, maço 1.000 maços 
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42 Pepino, kg 1.500 kg 

43 Pimentão verde especial, kg 500 kg 

44 Ponkan, unidade 100.000 unidades 

45 Quiabo, kg 150 kg 

46 Rabanete, maço 200 maços 

47 Repolho roxo, kg 500 kg 

48 Repolho verde liso especial, kg 4.000 kg 

49 Rúcula, maço 600 maços 

50 Tomate rasteiro, kg 2.000 kg 

51 Vagem feijão corado, kg 1.500 kg 

52 Vagem verde extra, kg 1.000 kg 
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ANEXO V 
PRODUTOS E VALORES MÁXIMOS PARA A CHAMADA PÚBLICA N.º 

1/2017 
(COM BASE NA PESQUISA DE PREÇO REALIZADA NOS 

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO MUNICÍPIO) 
  

Item Gêneros Alimentícios Quantidade até Valor Máximo (Unitário) 

1 Abacate especial, kg 100 kg R$ 2,76 

2 Abacaxi especial, kg 3.000 kg R$ 3,26 

3 
Abobrinha menina verde especial, 
kg 

4.000 kg R$ 2,82 

4 Acelga especial, unidade 1.000 unidades R$ 3,74 

5 Acerola, kg 2.000 kg R$ 11,80 

6 Agrião especial, maço 150 maços R$ 4,67 

7 Alface americana, maço 7.500 maços R$ 2,90 

8 Alface crespa especial, maço 4.500 maços R$ 2,90 

9 Almeirão especial, maço 1.000 maços R$ 2,84 

10 Arroz agulhinha, tipo I 2.000 kg R$ 2,30 

11 Banana nanica especial, kg 12.000 kg R$ 2,50 

12 Batata doce, kg 1.000 kg R$ 1,65 

13 Berinjela, kg 200 kg R$ 3,10 

14 Beterraba especial, kg 2.000 kg R$ 2,71 

15 Brócolis, maço 800 maços R$ 5,22 

16 Carambola, kg 500 kg R$ 8,10 

17 Cebola especial, kg 10.000 kg R$ 3,30 

18 Cenoura extra, kg 1.500 kg R$ 2,10 

19 
Cheiro verde, maço industrial com 
aproximadamente 700 gr. 

3.000 maços R$ 12,00 

20 Chicória extra, maço 500 maços R$ 3,10 

21 Chuchu, kg 1.000 kg R$ 2,00 

22 Coco verde, unidade 8.000 unidades R$ 4,15 

23 Couve flor, unidade 300 unidades R$ 5,07 

24 Couve manteiga especial, maço 2.500 maços R$ 5,06 

25 Espinafre especial, maço 900 maços R$ 3,80 

26 
Feijão carioca tipo 1, pacote com 
1kg 

10.000 kg R$ 6,43 

27 Gengibre, kg 200 kg R$ 8,37 

28 Goiaba, kg 500 kg R$ 4,75 

29 Hortelã, maço com 50g 1.000 maços R$ 3,40 

30 Laranja lima, kg 250 kg R$ 2,77 

31 Laranja pêra, kg 4.000 kg R$ 1,47 

32 Limão rosa 2.000 kg R$ 2,35 

33 Limão Taiti, kg 2.500 kg R$ 3,27 

34 Mamão formosa, kg 3.000 kg R$ 3,15 

35 Mandioca média amarela, kg 6.000 kg R$ 3,55 

36 Manjericão, maço com 50 g 500 maços R$ 3,35 

37 Maracujá, kg 5.000 kg R$ 5,62 

38 Maxixe, kg 100 kg R$ 5,35 
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39 Melancia especial, kg 3.000 kg R$ 1,90 

40 Milho verde, unidade 30.000 unidades R$ 0,84 

41 Mostarda verde lisa, maço 1.000 maços R$ 3,50 

42 Pepino, kg 1.500 kg R$ 2,99 

43 Pimentão verde especial, kg 500 kg R$ 5,31 

44 Ponkan, unidade 100.000 unidades R$ 0,59 

45 Quiabo, kg 150 kg R$ 5,20 

46 Rabanete, maço 200 maços R$ 4,35 

47 Repolho roxo, kg 500 kg R$ 3,33 

48 Repolho verde liso especial, kg 4.000 kg R$ 2,17 

49 Rúcula, maço 600 maços R$ 3,10 

50 Tomate rasteiro, kg 2.000 kg R$ 4,75 

51 Vagem feijão corado, kg 1.500 kg R$ 9,30 

52 Vagem verde extra, kg 1.000 kg R$ 7,22 
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ANEXO VI 
MINUTA DO CONTRATO N.º XXX/2017 

CHAMADA PÚBLICA N.º 1/2017 – Processo Licitatório n.º 51/2017 
(Este anexo é um modelo do futuro Contrato e não deve ser preenchido) 

 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS, QUE ENTRE SI 
FAZEM: MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO E XXXXXX. 

 
O presente Contrato é firmado entre o MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO, pessoa jurídica de Direito Público 
Interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 44.951.515/0001-42, com sede no Paço Municipal Prefeito José Natalício dos 
Santos, Praça Antonio Evangelista da Silva, n.º 1.544, na cidade de Teodoro Sampaio, Estado de São Paulo, 
Prefeito Municipal em exercício, o Sr. AILTON CÉSAR HERLING, neste ato representada por seu Diretor do 
Departamento de Educação, Sr. CRISTIANO SILVA FAUSTINO, brasileiro, portador da cédula de identidade 
(Registro Geral) n.º 43.357.999-7 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob n.º 350.983.388-08, 
doravante designada simplesmente de CONTRATANTE e de outro lado, a empresa XXXXXX, pessoa jurídica de 
Direito Privado, inscrita com o CNPJ/MF sob n.° XX.XXX.XXX/XXXX-XX, Inscrição Estadual n.º XXX.XXX.XXX.XXX, 
com sede na XXXX, n.º XXX, Bairro XXX, CEP n.º XX.XXX-XXX, Telefone: (XX) XXXX-XXXX, e-mail: (XXXXXX), na 
cidade de XXXXXX, Estado de XXXX, neste ato representada por seu XXXXXX, o Sr. XXXXXXX, portador da 
cédula de identidade (Registro Geral) n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas 
(C.P.F.) n.º XXX.XXX.XXX-XX, neste ato denominada de CONTRATADA, tem entre si como certo e ajustado o 
presente Contrato, em consonância com todos os elementos da CHAMADA PÚBLICA N.º 1/2017 e com as 
cláusulas e condições a seguir aduzidas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

01 – O presente Contrato tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios (hortifrúti) da agricultura familiar e 
do empreendedor familiar rural, para atender a merenda escolar das creches/escolas estaduais e municipais e 
também atender as entidades filantrópicas, verba FNDE/PNAE, ano de 2017/2018, com entrega parcelada de 
12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura do Contrato ou até atingir a quantidade licitada – 
Departamento Municipal de Educação, conforme Projeto de Venda, o qual fica fazendo parte integrante do 
presente Contrato, independentemente de anexação ou transcrição. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do Contrato, nos termos do artigo 65, II, § 1º da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, atentando-se ao 
limite individual de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP/Ano/Entidade Executora. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: O fornecimento dos gêneros, as quantidades, as embalagens, os vencimentos e a 
entrega dos produtos serão conforme a ESPECIFICAÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORNECIMENTO: 
01 – Os produtos serão fornecidos de forma parcelada, conforme necessidade, quantidade e solicitação, em 
atendimento às requisições periódicas escritas expedidas pela Divisão de Alimentação Escolar, que enviará o 
pedido a CONTRATADA, através de fac-símile, correio eletrônico (e-mail) ou outro meio de comunicação, devendo 
a empresa confirmar o pedido, independentemente de valor total a ser faturado e quantidade do produto, 
sabendo-se que poderá ocorrer pedido em quantidade mínima. 
 
02 – Prazo máximo para entrega do material: Considerando urgência da utilização do material licitado, fica 
determinado a periodicidade semanal para a entrega do material, sendo nas Segundas-Feiras. 
 
03.01 – A CONTRATADA obriga-se a substituir o(s) produto(s) entregue(s), quando for verificado vício 
inequívoco ou inadequação do(s) produto(s) entregue(s) com os ditames deste Edital ou também normas de 
regência, compreendendo imperfeições, impurezas, incompatibilidade com as especificações descritas 
nesta licitação, defeito ou outros vícios que impossibilitem ou prejudiquem seu uso. 
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03.02 – Prazo máximo para substituição dos produtos: Considerando urgência da utilização do material 
licitado, no caso de substituição de produtos inservíveis será de até 48 (quarenta e oito) horas, contados da 
efetiva notificação. 
 
03.03 – Todos os custos com a substituição correrão às expensas da CONTRATADA. 
 
04 – Os produtos serão fornecidos de forma parcelada, conforme descrito no Anexo III – Especificação dos Gêneros 
Alimentícios, conforme necessidade, quantidade e solicitação, em atendimento às requisições periódicas escritas 
expedidas pela Divisão de Alimentação Escolar, os bens serão entregues pela Contratada nas escolas e 
entidades do Município, conforme descrito no Anexo III – Relação de Escolas e Entidades, correndo por conta 
da CONTRATADA todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos. 
 
05 – As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, indicação expressa do número do 
contrato, do número desta licitação, do número do processo, a identificação da CONTRATADA, a especificação dos 
itens, as quantidades, datas e horários e endereço de entrega. 
 
06 – O(s) produto(s) poderão ser substituídos por outro(s) produto(s) da mesma família, após deferimento 
da Divisão de Alimentação Escolar, mediante Termo Substituição de Produtos da Agricultura Familiar. 
 
07 – O Município de Teodoro Sampaio não se obriga a solicitar uma quantidade mínima em quaisquer dos 
pedidos de fornecimento. 
 
08 – Os itens deverão ser entregues pela CONTRATADA no Município de Teodoro Sampaio. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO: 
01 – A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelo fornecimento dos produtos constantes na Cláusula Primeira 
– Do Objeto, o valor total de até R$ XXX.XXX,XX (XXXXXX), conforme listagem constante no Projeto de Venda. 
 
01.01 – O preço constante da Cláusula Terceira – Do Preço, inclui todas e quaisquer despesas diretas e indiretas, 
impostos Municipais, Estaduais e Federais, fretes que sempre correrão por conta da CONTRATADA, sem mais 
nenhum acréscimo a qualquer título, não obrigando em nada a CONTRATANTE. 
 
01.02 – 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/Entidade Executora, e 
obedecerá as seguintes regras: 
 
01.03 – Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos individuais firmados 
deverão respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por DAP/Ano/Entidade Executora. 
 
01.04 – Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será o resultado do 
número de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica multiplicado pelo limite individual de comercialização, 
utilizando a seguinte fórmula: 
 
Valor máximo a ser Contratado = número de agricultores familiares inscritos na DAP Jurídica x R$ 20.000,00. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
01 – As despesas decorrentes com o objeto desta licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
 

CONTA: 954 
Órgão: 02 – Prefeitura 
Unidade Orçamentária: 02.06 – Educação e Cultura 
Unidade Executora: 02.06.05 – Merenda Escolar 
Funcional: 123060013 – Educação 
Proj./Ativ.: 2024000 – Manutenção da Merenda Escolar 
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Categoria Econômica: 339030000000 – Material de Consumo 
Fonte de Recursos: 05 – Transferências e Convênios Federais – Vinculado 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

01 – O pagamento será efetuado pela Tesouraria Municipal por meio de ordem bancária no prazo de até 30 (trinta) 
dias corridos, a contar da certificação de que os bens foram aceitos, mediante a apresentação e empenho de Nota 
Fiscal/Fatura contendo a descrição dos materiais, quantidades, preços unitários e o valor total, nota de entrega 
atestada e comprovante de recolhimento de multas aplicadas, se houver, e dos encargos sociais, correspondente a 
cada entrega do objeto solicitado. 
 
02 – As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu vencimento 
ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida. 
 
03 – O pagamento será feito mediante deposito bancário em conta fornecida pela CONTRATADA. 
 
04 – Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária nos, bem como juros 
moratórios, à razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore” em relação ao atraso 
verificado. 
 
05 – No ato do pagamento será comprovada a manutenção das condições iniciais de habilitação quanto à situação 
de regularidade da empresa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Considera-se adimplemento da obrigação contratual, o efetivo fornecimento do(s) produto(s) 
e apresentação da Nota Fiscal. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DO REEQUILÍBRIO (REVISÃO) ECONÔMICO FINANCEIRO: 

01 – O preço contratado será fixo e irreajustável. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO: 

01 – O prazo para o fornecimento dos produtos será de 12 (doze) meses corridos, contados da data de 
assinatura do Contrato ou até atingir a quantidade licitada, com entrega parcelada. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS SANCÕES, PENALIDADES E RESCISÕES CONTRATUAIS: 

01 – Em caso de inexecução total ou parcial, dependendo da gravidade do fato e ressalvado o caso fortuito ou 
de força maior, conforme definido no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil, garantida defesa prévia à 
Contratada, o licitante vencedor poderá sofrer, sem prejuízo do previsto nos artigos n.º 86 à n.º 88 da Lei 
Federal n.º 8666/93, as seguintes penalidades: 
 
a) Advertência por escrito e anotação no cadastro, pelo descumprimento de quaisquer das cláusulas do 
Contrato; 
 
b) Multa, na forma dos percentuais constantes nas alíneas abaixo, que incorrerá a Contratada: 
 
b.1) Multa de 0,1% (um centésimo por cento) sobre o valor atualizado (aditivos e supressões) total do Contrato 
por dia de atraso injustificado, até o limite de 30 (trinta) dias. 
 
b.2) Multa de 0,2% (dois centésimos por cento) sobre o valor atualizado (aditivos e supressões) total do 
Contrato por dia de atraso injustificado, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, limitados até o prazo 
de 60 (sessenta) dias. 
 
b.3) Os atrasos superiores a 60 (sessenta) dias serão considerados como inexecução total ou parcial do 
Contrato, para fins de aplicação de multa rescisória compensatória de até 30% (trinta por cento) sobre o valor 
atualizado (aditivos e supressões) total do Contrato e/ou da obrigação não cumprida, ou a critério do 
Município de Teodoro Sampaio, o pagamento de valor correspondente à diferença de preço resultante da 
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nova licitação realizada para complementação e/ou realização da obrigação não cumprida, nos casos previstos 
por culpa exclusiva da Contratada, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal decorrente do disposto no 
artigo 618 do Código Civil. 
 
b.4) Multa de até 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) do valor atualizado (aditivos e supressões) 
total do Contrato, pelo descumprimento de cláusula constante no Contrato, da parte executada, em execução 
ou inexecutada, conforme o caso. 
 
b.5) Multa de 0,10% (um décimo por cento) do valor atualizado (aditivos e supressões) total do Contrato, pelo 
descumprimento de quaisquer outras cláusulas do Contrato, que não estabeleçam penalidade específica. 
 
b.6) A multa de mora não impede que o Município de Teodoro Sampaio rescinda unilateralmente o Contrato e 
aplique as demais sanções previstas neste Edital e Contrato futuro, inclusive cumulativamente. 
b.7) As sanções acima estabelecidas serão entendidas como independentes e cumulativas e serão impostas 
administrativamente pelo Município de Teodoro Sampaio. 
 
b.8) As multas serão corrigidas monetariamente de conformidade com a variação do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IPCA/IBGE), da data de vencimento 
até a data do seu recolhimento. 
 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo 
prazo não superior a 2 (dois) anos; 
 
d) Proposta de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, cumprido o processo 
administrativo pertinente; enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a sua reabilitação perante o Município de Teodoro Sampaio, que será concedida sempre que a 
Contratada ressarcir a Administração Pública Municipal de Teodoro Sampaio pelos prejuízos resultantes e 
decorrido o prazo de sanção aplicada com base na alínea anterior e execução das garantias prestadas. 
 
01.01 – O atraso no início do fornecimento por mais de 10 (dez) dias sem justificativa prévia, caracterizará a 
renúncia do objeto e ensejará a rescisão contratual, sem prejuízo da multa cabível. 
 
01.02 – O abandono do fornecimento por prazo superior a 10 (dez) dias sem justificativa prévia, caracterizará o 
desinteresse do objeto e ensejará a rescisão contratual, sem prejuízo da multa cabível,  
 
02 – As multas serão cumulativas com as demais penalidades e deverão ser recolhidas aos Cofres do 
Município no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo a Administração cobrá-las 
judicialmente, segundo a Lei Federal n.º 6.830/80, com os encargos correspondentes. 
 
03 – No caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato, aceitar, retirar ou devolver o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, ou de ocorrer inadimplência da 
empresa Contratada, o licitante vencedor, estará incurso nas penalidades constantes do artigo 81 da Lei 
Federal n.º 8.666/93, poderá ser declarado inidôneo para licitar e contratar com o Município de Teodoro 
Sampaio, por um prazo não superior a 2 (dois) anos. 
 
04 – Constituirá motivos para a rescisão do Contrato, independente da conclusão do seu prazo: 
 
04.01 – Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE nos casos a seguir: 
 
a.1) O não cumprimento de cláusulas Contratuais especificações ou prazos. 
 
a.2) O cumprimento irregular de cláusulas Contratuais, especificações e prazos. 
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a.3) Manifesta deficiência do serviço. 
 
a.4) Reiterada desobediência dos preceitos estabelecidos. 
 
a.5) Falta grave a Juízo do Município. 
 
a.6) Abandono total ou parcial do serviço. 
 
a.7) A lentidão constante no cumprimento do atendimento dos serviços, levando a CONTRATANTE comprovar 
a falta de interesse da CONTRATADA. 
 
a.8)  O atraso injustificado no início do fornecimento. 
 
a.9) A subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total da obra e/ou seu objeto Contratual, sem a 
permissão e prévia aprovação do Município de Teodoro Sampaio, bem como toda fusão, cisão, incorporação, a 
associação do Contratado com outrem que possam afetar a boa execução do Contrato. 
 
a.10) O desatendimento das determinações regulares do agente designado para acompanhar e fiscalizar a sua 
execução, assim como a de seus superiores. 
 
a.11) O cometimento reiterado de faltas na sua execução. 
 
a.12) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil. 
 
a.13) A dissolução da sociedade ou o falecimento do CONTRATADO. 
 
a.14) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique e execução 
do Contrato. 
 
a.15) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela 
máxima autoridade da esfera administrativa do órgão CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo 
a que se refere o Contrato. 
 
a.16) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 
Contrato. 
 
a.17) Não efetuar reparo de uma falha, dentro de um período razoável determinado pela CONTRATANTE, 
após a CONTRATADA ser notificada pela Municipalidade; 
 
a.18) A CONTRATADA não mantiver uma garantia exigida. 
 
a.19) Mudança na legislação em vigor sobre licitações, impossibilitando a execução do presente Contrato; 
 
a.20) Descumprimento de qualquer cláusula contratual; 
 
04.02 – Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente reduzida a termo no processo administrativo, desde que haja conveniência da CONTRATANTE. 
 
04.03 – Em caso de rescisão enumerada abaixo, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida 
dos prejuízos regularmente comprovados, quando os houver sofrido: 
 
04.03.01 – Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas 
pela máxima autoridade do órgão CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o 
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Contrato. 
 
04.03.02 – A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 30 
(trinta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 
repetidas suspensões, que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 
previstas, assegurado ao CONTRATADO nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação. 
 
04.03.03 – O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrente de 
serviços ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, caso em que, sua decisão deverá ser 
comunicada por escrito a CONTRATANTE. 
 
05 – A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a rescisão do instrumento com as consequências nele 
estabelecidas e as previstas nos artigos n.º 77 a n.º 80 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
06 – Qualquer penalidade prevista será aplicada observando-se o contraditório e a ampla defesa. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 

01 – A CONTRATADA compromete-se a manter, durante a execução do Contrato, as condições e 
qualificações exigidas na licitação que deu origem a presente contratação. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 
01 – Todos os pronunciamentos entre as partes deverão ser feitos e formalizados por escrito, sem o que não tem 
validade devendo obrigatoriamente constar como referência o número da presente contratação. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS: 
01 – O presente Contrato vincula-se aos termos do Processo Licitatório n.º 51/2017, na modalidade de CHAMADA 
PÚBLICA N.º 1/2017, bem como ao Projeto de Venda da CONTRATADA e aos termos da Lei Federal n.º 
11.947/09, Resolução CD/FNDE n.º 38/2009, atualizada pela Resolução CD/FNDE n.º 31/2011, Resolução 
CD/FNDE n.º 2/2012, Resolução CD/FNDE n.º 25/2012, Resolução CD/FNDE n.º 26/2013, Resolução CD/FNDE n.º 
4/2015 e alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
 
02 – Para as questões que se suscitarem entre as partes contratantes, e que não sejam resolvidas amigavelmente 
na esfera administrativa, fica eleito o Foro da Comarca de Teodoro Sampaio, Estado de São Paulo para a solução 
judicial, desistindo as partes de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
03 – E, por estarem as partes justas e de pleno acordo no que se refere aos termos do presente Contrato, firmam o 
mesmo em 3 (três) vias de igual teor, perante as testemunhas abaixo nomeadas. 
 

Teodoro Sampaio, (dia) de (mês) de 2017. 
 
 
 

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO 
Cristiano Silva Faustino 

Diretor do Departamento Municipal de Educação 
CONTRATANTE 

 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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CNPJ n.º XX.XXX.XXX/XXXX-XX e Inscrição Estadual n.º XXX.XXX.XXX.XXX 
XXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXX 

R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX 
CONTRATADA 

 
Testemunhas: 
 
 

1) __________________________________________ 
XXXXXXXXXXXX 

CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX 

2) __________________________________________ 
XXXXXXXXXXXX 

CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX 
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