
 
Chamada Pública n.° 004/2017 para aquisição de gêneros 

alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do 

Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei 

n.º 11.947/2009, Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho 

de 2013 e Resolução CD/FNDE nº 4, de 3 de abril de 2015. 

 

A Prefeitura do Município de Mairiporã, pessoa jurídica de direito público, com sede à Alameda Tibiriçá, 

nº 374, inscrita no CNPJ sob o nº 46.523.163/0001-50, representado neste ato pela Sr. Essio Minozzi 

Junior, no uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto no Art.14, da Lei nº 11.947/2009 e 

na Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013 e Resolução CD/FNDE nº 4, de 03/04/2015, através da 

Secretaria de Educação, vem realizar Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da 

Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional 

de Alimentação Escolar, durante o período de 12 (doze) meses. Os fornecedores deverão apresentar a 

documentação para habilitação e Projeto de Venda até o dia 30/10/17, às 09:00 horas, na Sala de 

Licitações da Prefeitura Municipal, localizada à Alameda Tibiriçá, nº 374 – Bairro Vila Nova – Mairiporã - 

SP. 

 

1. OBJETO  

 

O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 

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

Alimentação Escolar - PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios abaixo:  

 

Item 

 

Und 

 

Qtde 

 

Descrição 

 

Valor Médio 

 

Valor Total 

01 kg 20.000 Banana Nanica 
2,99 

 

59.800,00 

02 kg 20.000 Maçã Gala 
5,12 

 

102.400,00 

03 kg 10.000 Leite em pó integral instantâneo 
23,44 

 

234.400,00 

 

2. FONTE DE RECURSO  

Recursos provenientes do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/FNDE.  



 
 

3. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR 

 Os Fornecedores da Agricultura Familiar e os Empreendedores Familiares Rurais poderão 

comercializar sua produção na forma de Fornecedores Individuais, Grupos Informais e Grupos 

Formais, de acordo com o Art. 27 da Resolução FNDE nº 04/2015. 

 3.1. ENVELOPE Nº 001 - HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL (não organizado 

em grupo). 

 O Fornecedor Individual deverá apresentar no envelope nº 01 os documentos abaixo 

relacionados, sob pena de inabilitação:  

I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;  

II - o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;  

III- o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor 

Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor participante; 

 IV- a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; 

 V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção 

própria, relacionada no projeto de venda.  

3.2. ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL 

 O Grupo Informal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados, 

sob pena de inabilitação: 

 I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

 II - o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias; 

 III- o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor 

Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura de todos os agricultores participantes; 

IV- a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; 

 V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 

agricultores familiares relacionados no projeto de venda.  

 

 3.3. ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL  

O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados, 

sob pena de inabilitação:  

I - a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

 II - o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias; 

 III- a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;  



 
IV- as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão 

competente; 

 V - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação 

Escolar, assinado pelo seu representante legal;  

VI- a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 

associados/cooperados;  

VII – a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do 

atendimento do limite individual de venda de seus cooperados/associados.  

VIII - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso;  

4. ENVELOPE Nº 02 - PROJETO DE VENDA  

4.1. No Envelope nº 02 os Fornecedores Individuais, Grupos Informais ou Grupos Formais 

deverão apresentar o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar  e do 

Empreendedor Familiar Rural conforme Anexo 01 (modelo da Resolução FNDE n.º 04/2015).  

4.2. A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão pública e 

registrada em ata de Chamada Pública e Compra da Agricultura Familiar – Merenda 

Escolar/2017, após o término do prazo de apresentação dos projetos.  

O resultado da seleção será publicado 02 dias após o prazo da publicação da relação dos 

proponentes e no prazo de 05 dias o(s) selecionado(s) será (ão) convocado(s) para assinatura 

do(s) contrato(s).  

4.3. - O(s) projeto(s) de venda a ser (em) contratado(s) será (ão) selecionado(s) conforme 

critérios estabelecidos pelo Art. 25 da Resolução. 

 4.4. Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar o 

nome, o CPF e nº da DAP Física de cada agricultor familiar fornecedor quando se tratar de 

Fornecedor Individual ou Grupo Informal, e o CNPJ E DAP jurídica da organização produtiva 

quando se tratar de Grupo Formal. 

 4.5. Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos constatada na abertura 

dos envelopes poderá ser concedido abertura de prazo para sua regularização de até 03 dias, 

conforme análise da Comissão Julgadora. 

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS  

5.1. Para seleção, os projetos de venda habilitados serão divididos em: grupo de projetos de 

fornecedores locais, grupo de projetos do território rural, grupo de projetos do estado, e grupo 

de propostas do País.  

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

I - o grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre os demais grupos.  

II - o grupo de projetos de fornecedores do território rural terá prioridade sobre o do estado e do 

País. 

 III - o grupo de projetos do estado terá prioridade sobre o do País.  



 
5.3. Em cada grupo 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 nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003;  

III - os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de Declaração de Aptidão ao 

PRONAF - DAP Jurídica) sobre os Grupos Informais (agricultores familiares, detentores de 

Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Física, organizados em grupos) e estes sobre os 

Fornecedores Individuais (detentores de DAP Física);  

Caso a EEx. não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo de 

projetos de fornecedores locais, estas deverão ser complementadas com os projetos dos 

demais grupos,  de acordo com os critérios de seleção e priorização citados nos itens 5.1 e 5.3.  

5.4. 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 

5.5. 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 

6. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS 

5.1. As amostras dos produtos relacionados nesta chamada deverão ser entregues na Sala 

de Licitações da Prefeitura Municipal de Mairiporã, localizada à Alameda Tibiriçá, nº 374 – 

Bairro Vila Nova – Mairiporã - SP, juntamente com os envelopes de habilitação e Projeto de 

venda até o dia 30/10/2017 às 09:00 horas para avaliação e seleção do produto a ser 

adquirido, as quais deverão ser submetidas a testes necessários imediatamente após a fase de 

homologação, de acordo com artigo 33§ 5° da Resolução 26/2013.  

7. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS  

7.1. Os gêneros alimentícios deverão ser entregues na Divisão de Alimentação e Nutrição 

situada à Rua Osvaldo Rodrigues, nº 417 – Parque Náutico – Mairiporã - SP, pelo período de 

12 (doze) meses contado a partir da data de assinatura do contrato com periodicidade 

conforme demonstrado no quadro de Distribuição constante no Anexo I deste edital.  

 

7.2. O prazo de entrega dos produtos será de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da 

data de cada solicitação.  

 8.  PAGAMENTO 



 
O pagamento será realizado até 20 dias após a última entrega do mês, mediante apresentação 

de documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado, juntamente com os Termos de 

Recebimento vedada à antecipação de pagamento, para cada faturamento.  

 

 

 9. Do recebimento, abertura e julgamento dos documentos, amostras e projetos de 

venda  

 

9.1. O participante deverá entregar 01 (uma) unidade de amostra de cada item ofertado, 

devidamente discriminada e identificada com o número do item da Chamada correspondente e 

nome da ofertante, acondicionadas na(s) embalagem (ns) original(is) especificada(s) no Anexo 

I, da presente Chamada, mediante recibo.  

 

9.2. Constatada a inviolabilidade dos envelopes, a Comissão procederá à abertura dos 

envelopes de documentação, que serão lidos e rubricados pela Comissão e participantes 

presentes.  

 

9.3. Os envelopes de projeto de venda permanecerão fechados, em poder da Comissão, e 

serão abertos após a habilitação, apenas em relação ao ofertante habilitado;  

 

9.4. Será assegurado o exercício do direito de preferência os fornecedores mais Próximas 

do Município de Mairiporã, respeitada a seguinte ordem de classificação:  

 

1º - fornecedores locais – aqueles estabelecidos no Município de Mairiporã;  

 

2º - fornecedores regionais – aqueles estabelecidos em municípios que fazem divisa com o 

Município de Mairiporã;  

 

3º - fornecedores estaduais – demais estabelecidos no Estado de São Paulo, respeitando a 

distância em quilômetros em relação ao Município de Mairiporã;  

 

4º - fornecedores nacionais – demais estabelecidos no país, respeitando a distância em 

quilômetros em relação ao Município de Mairiporã;  

 

8.5 A análise da aceitabilidade dos projetos de venda dependerá:  

 



 
a) da compatibilidade das características dos produtos ofertados com as especificações 

indicadas neste edital;  

 

b) da compatibilidade dos preços propostos com os estimados para a execução do 

contrato;  

 

9.5.1 Serão considerados inaceitáveis, sendo desclassificados, os projetos de venda:  

 

a) que não contiverem todos os dados exigidos;  

 

b) que não atenderem aos requisitos mínimos das especificações constantes deste edital 

e seus anexos;  

 

9.5.2. A análise das amostras compreenderá:  

 

a) descrição do item de acordo com o Edital: considerando a composição nutricional, tipo 

de embalagem primária e secundária, peso líquido e tipo do produto;  

 

b) características organolépticas: aparência, cor, odor e textura característica de cada 

produto;  

 

c) prazo de validade estipulado na embalagem e de acordo com o estipulado no edital e 

deverão estar impressas de forma clara e visível através de perfurações ou marcas 

indeléveis na embalagem original, não sendo aceitas as datas coladas em etiquetas; 

 

d) teste culinário: os produtos serão preparados para serem avaliados quanto ao sabor, 

rendimento satisfatório, diluição e modo de preparo;  

 

e) rotulagem: os tipos de embalagens primária e secundária deverão ser de acordo com a 

resolução sobre rotulagem, vigente da ANVISA RDC de nºs 259, 359 e 360.  

 

9.5.2.1. A análise das amostras será realizada na cozinha da Prefeitura Municipal, situada à 

Alameda Tibiriçá, nº 374 – Bairro Vila Nova – Centro – Mairiporã - SP e poderá ser 

acompanhada por todos os participantes.  

 



 
9.5.2.2 Após a análise das amostras, a equipe técnica da Divisão de Alimentação e Nutrição 

emitirá laudo técnico, aceitando ou rejeitando a(s) amostra(s) apresentada(s); com justificativa 

da não aprovação, o qual será parte integrante da ata da sessão pública.  

 

9.5.2.3. A incompatibilidade da(s) amostra(s) apresentada(s) com as características do(s) 

produto(s) especificadas na Chamada e anexos implicará na rejeição dessa(s), bem como na 

conseqüente desclassificação do ofertante, no que se refere ao item em questão.  

 

9.5.2.4 Aprovada a amostra, o ofertante será declarado vencedor no item respectivo.  

 

10. COMISSÃO  

 

10.1 A Comissão nomeada para o recebimento das propostas, classificação, seleção e 

divulgação das organizações, analisará as propostas que atendam a todas as condições 

exigidas nesta Chamada Pública (critérios estabelecidos pela lei 11.947/09 e resolução 

38/FNDE/09), na seguinte ordem:  

 

10.1.1 Em primeiro lugar as propostas dos Assentamentos de Reforma Agrária;  

 

10.1.2 Em segundo lugar as propostas de Comunidades Tradicionais Indígenas;  

 

10.1.3 Em terceiro lugar as propostas das Comunidades Quilombolas. 

  

10.2 Será considerado o volume total ofertado, sendo que este não poderá ser inferior às 

quantidades estabelecidas nos Anexos.  

 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

11.1. A presente Chamada Pública poderá ser obtida na Secretaria Municipal de Administração 

– Coordenadoria de Compras e Licitações no horário de 8:00 às 16:00 hs, de segunda a sexta-

feira, ou através do site www.mairipora.sp.gov.br.  

 

11.2. Para definição dos preços de referência foi observado o artigo 23 da referida Resolução 

do FNDE;  

10.2.1. Os preços de referência foram adotados com base no Art. 29,§1° da 

Resolução/CD/FNDE Nº 04 de 03/04/2015; 

 

http://www.mairipora.sp.gov.br/


 
11.3. Os gêneros alimentícios da agricultura familiar e do Empreendedor Familiar Rural não 

poderão ter preços inferiores aos produtos cobertos pelo Programa de Garantia de Preços da 

Agricultura Familiar (PGPAF), art. 23 § 6º, da mencionada Resolução do FNDE. 

 

11.4. Na análise das propostas e na aquisição dos alimentos, deverão ter prioridade às 

propostas dos grupos locais e as dos Grupos Formais, art. 23, § 3º e § 4º, respectivamente da 

referida Resolução do FNDE;  

 

11.5. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, 

estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ Ministério da Saúde e pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;  

 

10.6. O limite individual de venda do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para 

a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

por DAP por ano civil, de acordo com a Resolução 38/09;  

 

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

Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural 

para Alimentação Escolar, conforme o anexo IV, da mencionada Resolução do FNDE.  

 

12. ANEXOS  

 

Anexo I – Especificação dos produtos e cronograma de entrega;  

Anexo II – Minuta de contrato;  

Anexo III - Modelo do Projeto de venda (Anexo VI da Resolução FNDE n° 26/2013). 

 

 

Essio Minozzi Junior  

Secretario Municipal de Educação  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES E CRONOGRAMA DE ENTREGA  

 

GENEROS ALIMENTÍCIOS 

BANANA e Maça Gala  

Itens 01 e 02  

CONSUMO PREVISTO: 12 MESES 

OBSERVAÇÕES 

 

01 – Os produtos deverão estar de acordo com as descrições exigidas neste processo e com a 

legislação em vigor. 

02 -  Os produtos deverão ser transportados de acordo com as normas da  legislação vigente 

da Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual. 

03 – Prazo para Entrega: Os pedidos serão feitos de forma parcelada pela Divisão de 

Alimentação Escolar, e serão enviados via e-mail todas as  sextas-feiras. A  empresa 

ganhadora da licitação fará as entregas de acordo com os pedidos e nas datas programadas  

de segunda à sexta-feira das 06:00 às 08:00 horas, esse horário se dá em virtude da entrega 

ocorrer no mesmo dia, pois trata-se de alimentos perecíveis e por não ter câmara refrigerada 

e/ou climatizada para armazenamento desses alimentos. 

04 – O fornecedor deverá entregar junto com a documentação uma declaração de  

compromisso e ciência de todas as exigências deste edital. A declaração deverá ser assinada 

pelo responsável com firma reconhecida e no caso do proponente este também. 

05 – A contratada deverá receber e acompanhar visitas técnicas às dependências, que serão 

feitas pelas nutricionistas da Divisão de Alimentação Escolar durante a vigência do contrato. 

06 – Se por motivos de problemas na qualidade do produto e o não cumprimento dos dias e 

horários de entrega solicitados à contratada, estes serão devolvidos imediatamente no ato da 

entrega, e à contratada terá o prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas) para fazer a 

reposição do produto. 

07 – Local de Entrega: Na Divisão de Alimentação Escolar, situada à Rua Osvaldo Rodrigues, 

nº 417, Parque Náutico – Mairiporã. 

08 – Em todas as entregas dos gêneros hortifrutigranjeiros serão avaliados:  

Fatores sensoriais e organolépticos 

Cor: Própria 

Odor e sabor: próprio 



 
 

 

 

09 – Embalagem: Os produtos deverão ser entregues em embalagens atóxicas e 

resistentes conforme as especificações do edital. 

10 – Considerar-se à impróprio para o consumo o produto que apresentar embalagem 

defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e /ou deterioração. 

11 – Os hortifrutigranjeiros deverão apresentar-se livres de fungos, podridão, larvas, 

enfermidades, danos físicos e mecânicos oriundos do transporte. 

 

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  

 AGRICULTURA FAMILIAR e EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 

BANANA e MAÇA GALA  

Itens 01 e 02  

 

CONSUMO PREVISTO: 12 MESES 

 

 

ITEM QUANTIDADE 

ESTIMADA 

 

UNIDADE DESCRIÇÃO DO OBJETO 

01 20.000 QUILOS BANANA NANICA de 1ª qualidade, 

consistência firme. . Livre de: umidade, 

fungos, podridão, brotos e danos 

superficiais. Embalagem: Caixa plástica 

retornável com peso mínimo de 20 (vinte) 

quilos. 

02 20.000 QUILOS  MAÇA GALA NACIONAL consistência 

firme de cor vermelha ou rosada. Livre de 

umidade, fungos, podridão, brotos e 

danos superficiais. Contendo calibre de 

135 a 165 milímetros. Embalagem: caixa 

de papelão resistente contendo 

18(dezoito) quilos de peso líquido. 

  

 

 

 

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  

 AGRICULTURA FAMILIAR 

BANANA e MAÇA 



 
Itens 01 e 02   

 

CONSUMO PREVISTO: 12 MESES 

 

PLANILHA DE PREVISÃO DE CONSUMO 

 

ITEM QTD UNIDADE DESCRIÇÃO PREVISÃO 

DE 

CONSUMO 

01 20.000 QUILOS BANANA NANICA 1.000 KG 

semanal 

02 20.00 QUILOS  MAÇA GALA 

NACIONAL  

1.000 KG 

quinzenal 

 

Obs.:  A previsão de consumo poderá variar de acordo com o calendário escolar e 

intempéries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRICULTURA FAMILIAR e EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 

 LEITE EM PÓ  

Item 03 



 
 

CONSUMO PREVISTO: 12 MESES 

 

OBSERVAÇÕES 

1- Data de Fabricação e Validade, deverão estar impressas de forma clara e visível através de 

perfurações ou marcas indeléveis na embalagem original, não aceitaremos as datas coladas 

em etiquetas ou rótulos; 

2 -Tipo de rotulagem das embalagens primárias e secundárias de acordo com a legislação em 

vigor para rotulagem de alimentos contendo: nome e endereço do fabricante, marca,  data de 

validade, composição, informação nutricional,  peso líquido,  condições de armazenamento, 

instrução de uso e preparo quando necessário; 

 3- Será tolerada variação de 1% (um por cento) para mais ou para menos, no peso liquido do 

produto no momento do recebimento; 

 4 – Embalagens diferentes das citadas deverão ser analisadas durante análise técnica para 

aprovação. 

5 – Os produtos deverão estar de acordo com as descrições exigidas neste processo e com a 

legislação em vigor. 

 6 -Os produtos deverão ser transportados de acordo com as normas da  legislação vigente da 

Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual, com a entrega em um único local,  

 7 – Os pedidos serão feitos de forma parcelada pela Divisão de Alimentação Escolar via fax ou 

e-mail.  A contratada terá o prazo máximo de dez (dez) dias corridos a contar do recebimento 

do pedido para fazer a entrega.  

8 – Se a entrega do produto feita pela contratada, não for de acordo com  a amostra 

apresentada pela mesma, à remessa será devolvida e a contratada terá que repor a 

mercadoria de acordo com o padrão de qualidade apresentado, no prazo de 2 (dois) dias úteis. 

09 – Se houver necessidade, o produto será testado em todas as entregas, sendo assim o 

motorista terá que aguardar a análise técnica. 

10 – Se houver necessidade de enviar amostras do produto para novas análises laboratoriais, 

a contratada deverá arcar com os custos necessários. 

11 - A vencedora, deverá entregar a ficha técnica autenticados de cada item e para cada sabor, 

após o encerramento da sessão pública, no prazo estipulado pelo Pregoeiro. A ficha técnica 



 
deverá conter: identificação do produto e marca; nome, endereço e telefone do fabricante; 

nome, endereço do proponente; prazo de validade; composição do produto; informação 

nutricional, peso do produto nas embalagens primárias e secundárias; condições de 

armazenamento; condições de transporte, tipo de embalagem, tipo de rotulagem das 

embalagens, instruções de uso e preparo, informações e assinatura  do responsável técnico 

pelo produto. 

12–Os licitantes participantes da licitação deverão entregar duas  amostras de cada item, sem 

possibilidade de devolução , em embalagem original, devidamente discriminada e identificada 

com o número do item e Chamada Pública correspondente e nome do participante  ,sendo que, 

a data, local e horário será estipulado pelo departamento de compras. 

13 – O participante deverá entregar junto com a documentação uma declaração de  

compromisso e ciência de todas as exigências deste edital. A declaração deverá ser assinada 

pelo responsável da empresa com firma reconhecida e no caso do proponente este também. 

14 – A contratada deverá receber e acompanhar visitas técnicas, que serão feitas pelas 

nutricionistas do Departamento de Merenda Escolar durante a vigência do contrato. 

15 – Se por motivos de problemas na qualidade do produto e o não cumprimento dos dias e 

horários de entrega solicitados à empresa contratada, estes serão devolvidos imediatamente 

no ato da entrega. Na quarta devolução, será solicitado o cancelamento do contrato e punição 

da Contratada , junto à  Procuradoria Geral do Município. 

16 - Local de Entrega: Na Divisão de Alimentação Escolar, situada à Rua Osvaldo Rodrigues, 

nº 417, Parque Náutico – Mairiporã de segunda à sexta-feira das 07:30 às 10:30 e das 13:00 às 

15:00 horas. 

17 – Em todas as entregas dos gêneros alimentícios serão avaliados:  

Fatores sensoriais e organolépticos 

Cor: Própria 

Odor e sabor: próprio 

PROCESSO LICITATÓRIO  

AGRICULTURA FAMILIAR e EMPREENDEDOR FAMILIAR RURA 

 LEITE EM PÓ  

Item 03 

 

CONSUMO PREVISTO: 12 MESES 

 

 



 

ITEM 

QUANTIDADE 

ESTIMADA 

 

UNIDADE DESCRIÇÃO DO OBJETO 

01 10.000 QUILOS LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO – Produto 

desidratado constituído por leite de vaca integral. 

Ingredientes: Leite em pó integral e lecitina de soja. 

Embalagem primária: contendo de 400 (quatrocentos) à 

1000 (mil) gramas. Embalagem secundária: caixa de 

papelão com 10 (dez) quilos no máximo. O produto 

deverá estar de acordo com a legislação vigente. 

Contendo no máximo: 27 gramas de gorduras totais, em 

100 (cem) gramas do produto: Prazo de validade mínima  

de 10 (dez) meses a partir da data de entrega no setor 

requisitante. Rendimento mínimo: entre 7 (sete) e 8,5 

(oito virgula cinco) litros por um quilo.  

 

 

 

PLANILHA DE PREVISÃO DE CONSUMO 

 

ITEM QTD UNIDADE DESCRIÇÃO 

PREVISÃO 

DE 

CONSUMO 

01 10.000 QUILOS LEITE EM PÓ 
1000 KG 

mensal 

 

Obs.:  A previsão de consumo poderá variar de acordo com o calendário escolar e 

intempéries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO II  
 

 MINUTA DE CONTRATO (de acordo com Anexo IV da Resolução 38/2009) 
 

CONTRATO N.º       /2017 
 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

A Prefeitura do Município de Mairiporã/SP pessoa jurídica de direito público, com sede à Alameda 

Tibiriçá, n.º 374, inscrita no CNPJ sob n.º _________________________, representada neste ato 

pela Secretaria Municipal de Educação, o (a) Sr. (a) _____________________, doravante 

denominado CONTRATANTE, e por outro lado____ (nome do grupo formal) com sede à 

_____________, n.º____, em ______/UF, inscrita no CNPJ sob n.º ________________________, 

ou fornecedores do grupo informal (nomear todos e n.º CPF),  doravante denominado (a) 

CONTRATADO (A), ), fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947/2009 e da Lei nº 8.666/93, 

e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 004/17, resolvem celebrar o presente 

contrato mediante as cláusulas que seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, 

verba FNDE/PNAE, ________, de acordo com a Chamada Pública n.º 007/12, processo nº 

7.066/12, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de 

anexação ou transcrição conforme segue: 

Item Unidade Quantidade Descrição Valor contratado 

     

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

 O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao 

CONTRATANTE conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato e no Projeto de Venda, que 

integra esse instrumento.  

CLÁUSULA TERCEIRA 



 
 O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO será de até R$ 20.000,00 

(vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar.  

CLÁUSULA QUARTA 

Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de 

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

_____________ (_______________________).  

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

das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, 

consoante anexo deste Contrato.  

b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do preço 

já devem estar incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os 

encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas 

necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.  

CLÁUSULA QUINTA 

 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:  

PNAE CRECHE  1472-12.306-2004-2043-3.3.90.30.00-20000002-05 

PNAE PRÉ  1475-12.306-2004-2043-3.3.90.30.00-2000004-05 

PNAE MÉDIO 1477-12.306-2004-20432-3.3.90.30.00-2000006-05 

PNAE EJA 1480-12.306-2004-2043-3.3.90.30.00-2000007-05 

PANE FUNDAMENTAL 1501-12.306-2004-2044-3.3.90.30.00-2000005-05 

PNAE MAIS EDUCAÇÃO  1504-12.306-2004-2044-3.3.90.30.00-2000013-05 

 

CLÁUSULA SEXTA 

 O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea "a", e após a 

tramitação do processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor 

correspondente às entregas do mês anterior.  

Não será efetuado qualquer pagamento ao Contratado enquanto houver pendência de liquidação da 

obrigação financeira em virtude de penalidade  ou inadimplência contratual.  

CLÁUSULA SÉTIMA 

 O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do 

CONTRATADO, está sujeito a pagamento de multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor 

da parcela vencida, ressalvados os casos quando são efetivados os repasses mensais de recursos 

do FNDE em tempo hábil.  



 
 CLÁUSULA OITAVA 

 O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11 do artigo 45 da 

Resolução CD/FNDE nº26/2013 as cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de 

Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de 

Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos 

anexos, estando à disposição para comprovação. 

 CLÁUSULA NONA 

 É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não 

excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização, exercida pela Contratante.  

 CLÁUSULA DÉCIMA 

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

poderá:  

10.1 Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidade de interesse público, 

respeitando os direitos do CONTRATADO;  

10.2 Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do 

CONTRATADO;  Fiscalizar a execução do contrato;  

10.3 Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;  

10.4 Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizado culpa 

do CONTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da 

remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

 A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato, da Secretaria 

Municipal de Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e 

outras entidades designadas pelo contratante ou pela legislação.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

 O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.º 004/2017, pela Resolução CD/FNDE 

nº 26/2013, pela Resolução CD/FNDE nº 04/2015, pela Lei nº 8.666/1993 e pela Lei nº 11.947/2009, 

em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o Contrato foi omisso. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordos formais entre as partes, 

resguardadas as suas condições essenciais.  



 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

 As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de 

memorando, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento ou protocolo, 

transmitido pelas partes.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 

 Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por memorando, 

consoante Cláusula Décima Quinta, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de 

notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:  

a)Por acordo entre as partes;  

b)Pela inobservância de qualquer de suas condições; 

 c)Por quaisquer dos motivos previstos em Lei.  

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 

______de __________de 20____. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 

 É competente o Foro da Comarca de Mairiporã  para dirimir qualquer controvérsia que se originar 

deste contrato. E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três 

vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

 

É competente o Foro da Comarca de Mairiporã para dirimir qualquer controvérsia que se originar 

deste contrato. 

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

teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

 

Mairiporã ____de________ de 20_____. 

 

CONTRATANTE 

 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS 

 




