
 

 

 

EDITAL CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017 -  PROCESSSO Nº 83/2017  

CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE FORNECEDORES DE 

GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR-

CONFORME LEI Nº 11.947/2009. 

A Prefeitura Municipal de Monte Mor, através do Prefeito Municipal Thiago Giatti Assis, 

atendendo a Lei nº 11.947 de 16 de junho de 2009 e Resolução nº 26 de 17 de junho de 2013 

do FNDE – Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação e Lei Federal 8.666/93, 

torna público que receberá no período de 21/10/2017, ás 09:00  horas, no endereço abaixo 

mencionado, proposta para credenciamento e posterior aquisição de gêneros alimentícios 

da Agricultura Familiar para Merenda Escolar, e será processada e julgada de acordo com 

as disposições deste edital e de seus anexos, bem como da Lei 8.666/93 e alterações 

posteriores. 

Todos os horários deste edital têm como parâmetro, o horário oficial de Brasília/DF.   

1. OBJETIVO   

Obtenção de propostas para credenciamento de Fornecedores Individuais detentores da 

Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Física, não organizados em grupo; Dos Grupos 

Informais de Agricultores Familiares, detentores de Declaração de Aptidão ao PRONAF - 

DAP Física, organizados em grupo; Dos Grupos Formais detentores de Declaração de 

Aptidão ao PRONAF - DAP Jurídica (Associações ou Cooperativas da Agricultura 

Familiar) visando à posterior aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e 

Empreendedor Familiar Rural ou suas Organizações, para atender aos alunos matriculados 

na Rede Pública de Ensino, em conformidade com o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar PNAE e Programa Suplementar da Alimentação Escolar da Prefeitura Municipal 

de Monte Mor/SP.   

A proponente deve realizar VISITA TÉCNICA aos locais de entrega, a partir da data de 

publicação do presente edital, até a data do certame, devendo agendá-la pessoalmente ou 

por telefone junto a Secretaria de Educação, e Esportes, a Rua Capitão Augusto Steffen, nº 

57, Jardim Planalto-Monte Mor/SP, telefone nº (19 ) 3879-9400. A visita poderá ser feita por 

responsável da proponente, devidamente credenciado, acompanhado pelo representante do 

órgão interessado, que, por sua vez, expedirá atestado pertinente ao ato. Este documento 

fará parte integrante e obrigatória do envelope “habilitação”.   

 

 

 

 



 

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS Órgão licitante: Prefeitura Municipal de Monte Mor, Setor de 

Licitação, endereço: Rua Francisco Glicério, nº 399 – Centro Telefone: (19) 3879-9005-3879-

9024 e demais informações na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, telefone nº 3879-

9400, Horário de atendimento: das 09 às 16 horas.  

Entrega do envelope: Os envelopes com os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E 

PROPOSTAS serão recebidos na Prefeitura Municipal de Monte Mor, no setor de 

Licitações / Contratos,  no dia e horário:  dia 21 outubro de 2017 ás 09:00. Endereço: Rua 

Francisco Glicério, nº. 399, Centro Monte Mor/SP. 

Recursos administrativos: Eventuais impugnações e recursos administrativos poderão ser 

interpostos mediante petição fundamentada constando à identificação do representante 

legal (acompanhado do ato constitutivo em vigor ou de procuração), dirigida a Autoridade 

Superior, observando-se, para esse efeito, a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e 

suas posteriores alterações,  protocolados: Seção de Protocolo da Prefeitura Municipal de 

Monte Mor; Endereço: Rua Francisco Glicério, nº 399, Centro, Monte Mor/SP; Telefone 

para contato: (019) 3879-9024 Horário de atendimento: das 09:00 às 16:00 horas.   

SUPORTE LEGAL   

A presente licitação e o contrato resultante serão regidos pelas disposições contidas na Lei 

Federal nº 8.666/93, suas alterações e demais normas aplicáveis à espécie, em especial à Lei 

11.947/2009 e a Resolução nº 26/2013 do FNDE, que ficam fazendo parte integrante do 

presente edital, como se nele tivessem transcritas, às quais as partes, desde já, sujeitam-se 

incondicionalmente.   

RECURSOS FINANCEIROS   

Os recursos orçamentários são oriundos da Prefeitura Municipal: Dotação 

Orçamentária:04.18.12.366.2004.2.024.33.90.30.05.210000,valor R$ 22.226,76; 

04.05.12.366.2004.2.024.33.90.30.05.220000,valor R$ 109.011.57;18; 

04.02.12.306.2004.2024.33.90.30.05.220000, valor R$  61.599,18; 

04.08.12.306.2004.2024.33.90.30.05.220000, valor R$ 230.958,89; 

04.17.12.367.2004.2024.33.90.30.05.24.000, valor R$ 2.987,41 e 

04.08.12.306.2004.2024.33.90.30.05.22.000, no valor de R$ 10.000,00, suplementadas se 

necessários para este exercício e no exercício futuro. 

 

 

 

 

 



        

 

 

2. ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DAS PROPOSTAS.  

1. ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DAS PROPOSTAS – 

Os Fornecedores Individuais, Grupos Informais ou Grupos Formais de Agricultores 

Familiares e de Empreendedores Familiares Rurais ou suas Organizações deverão entregar 

à Comissão Especial de Seleção de aquisição de Produtos da Agricultura Familiar e 

Empreendedor Familiar Rural ou suas Organizações para a Merenda Escolar do 

Município, no período determinado, os documentos relacionados abaixo para serem 

avaliados e aprovados:   

DOS FORNECEDORES INDIVIDUAIS – DETENTORES DE DAP FÍSICA, NÃO 

ORGANIZADOS EM GRUPO:   

I – Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF;   

II – Extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 30 dias;   

III – Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou 

Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor 

participante, nos moldes do Anexo IV – Projeto de Venda;   

IV – Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção 

própria, relacionada no projeto de venda;   

V – Atestado de visita aos locais de entrega.   

DOS GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES, DETENTORES DE 

DAP FÍSICA, ORGANIZADOS EM GRUPO:   

I – Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF;   

II – Extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 30 

dias;   

III – Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou 

Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura de todos os 

agricultores participantes, nos moldes do Anexo IV – Projeto de Venda;   

IV – Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 

agricultores familiares relacionados no projeto de venda.   

V – Atestado de visita aos locais de entrega.   

 

 

 



 

 

DOS GRUPOS FORMAIS, DETENTORES DE DAP JURÍDICA:   

I – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);       

II – o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 30 dias;   

III – Prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social – INSS, e 

ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;   

IV – Cópias do Estatuto e Ata de Posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão 

competente;   

V – Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação 

Escolar, nos moldes do Anexo IV – Projeto de Venda;   

VI – Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 

associados relacionados no projeto de venda;   

2.2 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES   

Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura o nome, o 

CPF e número da DAP Física de cada agricultor familiar fornecedor dos gêneros constantes 

do Projeto.   

Na ausência ou irregularidade de qualquer documento, fica facultado à Administração, a 

abertura de prazo para a regularização da documentação.   

O limite individual de venda ao 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 e será controlado pelo FNDE e MDA, conforme estipulado no artigo 32 da 

Resolução 26/2013 do FNDE.   

3. PAGAMENTO DAS FATURAS:  

3.1 Os pagamentos do produto da Agricultura Familiar ou Empreendedor Familiar Rural 

ou suas Organizações habilitados, como consequência do fornecimento para a Alimentação 

Escolar da Prefeitura Municipal de Monte Mor, corresponderá ao documento fiscal emitido 

a cada entrega.  

3.2 Os pagamentos serão efetuados no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de atestação 

do recebimento do produto pelo setor competente do Município.  

 

 

 

 



 

 

 

3.3 As notas fiscais deverão vir acompanhadas de documento padrão de controle de entregas 

(romaneios), com fornecimento de modelo em época oportuna pela Secretaria Municipal de 

Educação, sem os quais não será autorizado, em hipótese alguma, o pagamento.  

3.4 A documentação fiscal para fins de pagamento deverá conter o mesmo número de 

inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas ou Jurídicas – CPF ou CNPJ indicados 

no Contrato.  

3.5 A Prefeitura do Município de Monte Mor recolherá os impostos de sua competência e os 

demais impostos deverão ser recolhidos pelos fornecedores individuais, grupos informais e 

grupos formais.           

4. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  

4.1 Serão consideradas as propostas classificadas, que preencham as condições fixadas nesta 

Chamada Pública.  

4.2 Os Fornecedores Individuais, grupos informas e grupos formais deverão, 

obrigatoriamente, ofertar a quantidade do alimento de acordo com a sua produção, em 

conformidade com as normas de classificação vigente, respeitando os preços praticados no 

atacado, bem como observando as embalagens características do produto.  

4.3 A Secretaria Municipal de Educação, classificará as propostas considerando o preço do 

produto embalado individualmente, de acordo com a solicitação do setor responsável pela 

Merenda Escolar e dará preferência para os produtos orgânicos ou agroecológicos, 

respeitando-se as orientações da Resolução 26/FNDE.  

4.4 Após a classificação, o critério final de julgamento será definido pela Secretaria 

Municipal de Educação que poderá ainda propor aos participantes que se estabeleçam um 

acordo para o fornecimento, em benefício da implantação do programa com a distribuição 

descentralizada dos recursos e atendimento na totalidade da estimativa de aquisição.  

4.5 Os preços do boletim diário da CEAGESP, Bolsa de Cereais, Instituto de Economia 

Agrícola, correspondem à embalagem no atacado, o preço final, será agregado de custo de 

embalagem, transporte, armazenamento, serviços de transporte, logística e distribuição que 

deverá ser feito pelo próprio proponente vencedor.  

4.6 Na hipótese de ocorrer cisão ou fusão ou incorporação envolvendo duas ou mais 

entidades e até a criação de uma terceira (cooperativa ou associação) que venha agregar 

uma ou mais associações, as compras terão sua continuidade, respeitando as DAP´s já  

 

 

 



 

 

 

cadastradas. Para efeito de documento fiscal, caso esta nova entidade venha emitir 

documento fiscal, será necessário à assinatura de novo contrato, com a anuência da 

entidade.  

4.7 Na análise das propostas e na aquisição deve-se priorizar para critério de desempate: os 

fornecedores locais do município; os assentamentos de reforma agrária, as comunidades 

tradicionais indígenas e 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) sobre os Grupos Informais (agricultores familiares, detentores de Declaração 

de Aptidão ao PRONAF – DAP Física, organizados em grupo) e estes sobre os Fornecedores 

Individuais; e organizações com porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores 

familiares rurais no seu quadro de sócios, conforme DAP Jurídica, desde que os preços sejam 

compatíveis com os vigentes no mercado resguardadas as condicionalidades previstas nos 

parágrafos 1º e 2º do artigo 14 da Lei 11.947/2009.  

 

4.8 Em não se obtendo as quantidades necessárias, estas poderão ser complementadas com 

propostas de grupos da região, território rural, do Estado e do País, nesta ordem de prioridade.  

 

4.9 As propostas serão classificadas considerando-se a ordenação crescente dos valores.   

 

5. RESULTADO a Secretaria Municipal de Educação, após o julgamento e classificação, 

informará a Comissão Permanente de Licitação para a realização da  publicação dos atos no 

DOE – Poder Executivo, Seção I, Diário dos Municípios.   

 

6. CONTRATAÇÃO  

6.1 O Proponente Vencedor deverá assinar o Contrato de Compra e Venda de gêneros 

alimentícios, conforme Minuta de Contrato Anexo III, atendendo aos termos do anexo IV da 

Resolução/FNDE nº 26/2013; 

 

6.2 O contrato terá vigência desde a data de sua assinatura até ......de março de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6.3 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  

Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP)/ano, conforme disciplinado no art. 32 da 

Resolução/FNDE nº 26/2013.   

 

7. CONDIÇÕES DO PAGAMENTO  

7.1 No valor mencionado na nota fiscal deverão estar incluídos as despesas com frete, 

recursos humanos e materiais, assim como encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas 

e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações 

decorrentes do presente Edital.  

7.2 A Secretaria Municipal de Educação, após receber a nota fiscal do contratado, 

devidamente instruída dos romaneios, emitirá Termo de Aceite e encaminhará empenho. O 

pagamento será realizado no prazo de até 10 dias após o recebimento da documentação 

necessária caso não haja nenhuma irregularidade.  

7.3 Casos haja irregularidades, a Secretaria de Educação não emitirá o Termo de Aceite e 

não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira, em virtude de penalidades ou inadimplência contratual.  

7.4 É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento 

de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na 

execução do contrato, não excluindo esta responsabilidade à fiscalização.  

7.5 O CONTRATANTE e em razão da supremacia dos interessados públicos sobre os 

interesses particulares poderá:  

a) modificar unilateralmente o contrato/edital para melhor adequação das finalidades de 

interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;  

b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do 

CONTRATADO;  

c) fiscalizar a execução do contrato;  

d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste, de acordo com as 

normas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.   

 

 

 

 

 



 

 

 

8- GESTÃO CONTRATUAL  

8.1 A gestão do contrato será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, 

deverá realizar a análise da documentação apresentada pelos Grupos Formais da 

Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais constituídos Cooperativas e 

Associações em níveis Local, Estadual e Nacional, que poderão fornecer os produtos 

previsto 

8.2 Caberão aos gestores do contrato as seguintes atribuições:  

8.3 Acompanhar a execução do objeto ora contratado, devendo zelar pelo bom 

funcionamento e qualidade dos serviços, desde a assinatura do contrato até o fim de seu 

prazo de vigência.  

8.4 Trabalhar como interlocutor entre a contratada e a contratante.  

8.5 Emitir termos de recebimento provisórios e definitivos e encaminhá-los para juntada à 

nota fiscal/fatura/romaneio, sem os quais não será liberado qualquer pagamento à 

contratada.  

8.6 Informar, de ofício ou sempre que solicitado, qualquer alteração que venha a causar o 

não cumprimento da execução contratual, encaminhando relatório para investigação e, se 

for o caso, notificação da contratada. 

 8.7 Uma vez restando comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais, o 

fornecimento será recebido definitivamente, mediante termo assinado pelas partes.  

8.8 As comunicações provenientes da execução do contrato deverão ser formais e expressas, 

por meio de cartas, ofícios e outros, e somente terão validade se enviadas mediante registro 

de recebimento, por fax ou e-mail transmitidos pelas partes.   

9. RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES  

9.1 Os fornecedores que aderirem a este processo declaram que atendem a todas as 

exigências legais e regulatórias para tanto e que possuem autorização legal para fazer a 

proposta, sujeitando-se, em caso de declaração falsa, às penalidades da legislação civil e 

penal aplicáveis.  

9.2 O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios conforme padrão de 

identidade e qualidade estabelecida na legislação vigente do Ministério da Agricultura  

 

 

 



 

 

Pecuária e Abastecimento (MAPA). E especificações de acordo com os anexos dessa 

chamada pública.  

9.3 O fornecedor se compromete a fornecer o gênero alimentício da Agricultura Familiar e 

Empreendedor Familiar Rural ou suas Organizações para cada unidade escolar, ponto a 

ponto, em conformidade com a solicitação do responsável pela Merenda Escolar da 

Secretaria Municipal de Educação, do município de Monte Mor. 

9.4 As embalagens quando desmembradas deverão obedecer à legislação vigente e as 

características próprias do produto, bem como apresentar-se em boas condições de 

conservação e higiene; com o produto adequadamente acondicionado em caixa de papelão, 

embalagens plásticas, sacos de nylon e outros tipos de acondicionamento que garantam a 

integridade do produto. Durante o transporte essas embalagens devem permanecer em 

caixas devidamente higienizadas.  

9.4.1 Os produtos deverão ser apresentados nos pontos indicados pelo Setor responsável 

pela Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação do município de Monte Mor: 

9.4.2 O produto deverá ser apresentado em embalagens limpas, de tara garantida e 

conhecida, rotulado, que permita o empilhamento, que não causem ferimentos aos produtos 

e obedeçam à legislação vigente.  

9.5 Para produtos orgânicos certificados, a prefeitura adotará os preços praticados pela 

Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB – do MAPA.  

9.6 Fica a Secretaria Municipal de Educação o direito de aceitar ou não, alteração no 

fornecimento quanto à quantidade do produto, exceto por conta de problemas climáticos 

que poderão afetar a produção. Em caso de reclassificação os preços oscilarão de acordo 

com as cotações da CEAGESP e respeitará os preços mínimos sugeridos pelos órgãos oficiais 

do governo.  

9.7 A Secretaria Municipal de Educação reserva-se no direito, também de subtrair, 

substituir ou incluir novos pontos de entrega, durante a vigência do contrato, de acordo com 

sua real necessidade.  

9.8 Caso a produção atinja uma classificação superior à contratada, desde que constatadas 

pelo funcionário responsável pela Merenda Escolar, deverá ser comunicada com 

antecedência, para adequação dos pedidos, e os preços oscilarão de acordo com as cotações 

da CEAGESP ou por cotações oficiais.  

9.8.1 O período de fornecimento dessa chamada pública será da data da assinatura do 

contrato.          

 

 

 



 

 

 

10. FATOS SUPERVENIENTES  

10.1 Os eventos previstos nesta Chamada Pública estão diretamente subordinados à 

realização e ao sucesso das diversas etapas do processo. Na hipótese de ocorrência de fatos 

supervenientes à sua publicação, que possam vir a prejudicar ao processo e/ou por 

determinação legal ou judicial, ou ainda por decisão da Secretaria Municipal de Educação: 

a) Adiamento do processo; b) Revogação desta Chamada ou sua modificação no todo ou em 

parte.   

11. IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE Após a divulgação do resultado 

das ofertas objeto desta Chamada Pública considera-se, para todos os fins, que o registro de 

preços de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural 

estará concretizado.   

12. DISPOSIÇÕES FINAIS A participação de qualquer proponente Vendedor no processo 

implica a aceitação tácita, incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, regras 

e condições, assim como dos seus anexos.   

13. FORO A presente Chamada Pública é regulada pelas leis brasileiras, sendo 

exclusivamente competente o Foro do Município para conhecer e julgar quaisquer questões 

dela decorrentes.   

Anexo I – Termo de referência; Anexo II – Atestado de visita; Anexo III – Minuta do 

contrato; Anexo IV – Projeto de venda; Anexo V- Relação de Alimentos; Anexo VI – 

Relação dos locais de entrega; VII-  Declarações.  

                                          

                                            Monte Mor, 13 de setembro de 2017. 

 

 

___________________________ 

Thiago Giatti Assis 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

                                                ______________________________  

                                                           Dr. Reynaldo Cosenza 

  Procurador do Município, 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. LOCAL, PERIODICIDADE E HORÁRIO DE ENTREGA. 

1.1. Os gêneros alimentícios deverão ser entregues nas Unidades Escolares (ponto a ponto), 

em conformidade com o Anexo VI – Relação dos locais de entrega.   

1.2. Os gêneros alimentícios deverão ser entregues conforme solicitação do Setor de 

Merenda Escolar.    

1.3. As quantidades de entrega serão calculadas considerando todas as unidades do 

Município, conforme o Anexo VI, ficando a cargo do departamento de merenda escolar 

estabelecer a entrega com antecedência, comunicando aos fornecedores as quantidades que 

serão entregues por unidade. Quando houver mudança no calendário escolar, como 

feriados, férias ou outras datas, as entregas poderão sofrer alterações de data e horário, e 

será acordado antecipadamente em comum acordo com o fornecedor.   

1.4. Todas as entregas deverão ser acompanhadas dos romaneios, os mesmos deverão 

apresentar-se em duas vias devendo estes ser devidamente conferidos e assinados pelo 

entregador, merendeira e diretor (a) no ato da entrega ficando uma via na Unidade Escolar 

que posteriormente será encaminhada à Central de Alimentação Municipal - CAM. A outra 

via ficará com o fornecedor que encaminhará o referido documento juntamente com a nota 

fiscal como comprovante da entrega. Na ausência do documento supracitado, a nota fiscal 

será devolvida acarretando ao contratante as penalidades cabíveis, e as eventuais 

reclamações do contratante não poderão ser contestadas.   

2. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO   

2.1. Os gêneros alimentícios serão devolvidos no ato da entrega se não corresponderem à 

qualidade exigida no edital. De acordo com a Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990, 

capítulo 2, art. 7°, inciso III, constitui crime contra as relações de consumo: “misturar 

gêneros e mercadorias de espécies diferentes, para vendê-los ou expô-los à venda como 

puros; misturar gêneros e mercadorias de qualidades desiguais para vendê-los ou expô-los 

à venda por preço estabelecido para os de mais alto” e art.7°, inciso IX, que constitui crime 

“vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar 

matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo”.   

2.2. A contratada deverá ser responsável por garantir a qualidade do produto até o local de 

entrega e até completar o total do pedido.   



 

 

 

 

 

2.3. A contratada deverá se comprometer a substituir ou repor imediatamente o produto 

quando o mesmo não atender as especificações deste edital e as legislações sanitárias em 

vigor.          

2.4. O produto alimentício deverá 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, ou seja, de acordo com a legislação 

vigente, em especial, resolução Nº 273 de 22/09/2005 da ANVISA/MS; Resolução nº 388 de 

05/08/99, ANVISA/MS; Resolução RDC nº 12, de 02/01/01;, ANVISA/MS; Resolução RCD 

nº de 259 20/09/02, ANVISA/MS; Resolução RCD nº 360, de 23/12/03, ANVISA/MS; 

Resolução RCD nº 175 de 08/07/03, ANVISA/MS e Lei 10.674 de 16/05/03; instrução 

normativa n º 28 de 12/06/2007, Ministério da Agricultura. Além disso, os itens cotados 

deverão atender as qualidades exigidas pelo Setor de Merenda Escolar 

(custo/rendimento/qualidade/aceitação).   

2.5. Os produtos que por alguma razão ficarem faltosos terão, no máximo, 24 horas de 

tolerância para serem repostos na unidade escolar, não podendo o prazo ser maior que esse, 

sofrendo o fornecedor penalidade cabível caso exceda este prazo, devendo, ainda, serem 

confeccionados romaneios de reposição, os quais deverão ser assinados pelo entregador, 

pela merendeira e pelo (a) Diretor(a) da Unidade Escolar, conforme descrição abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PREVISÃO DE CONSUMO - AGRICULTURA FAMILIAR - 2017 

 

     

PRODUTO 

Quantidade 

2º 

SEMESTRE 

Unid. 
Cotação 

Média 

Valor 

Total 

ABACATE 

           

2.500,00   kgs  

          

5,59  

    

13.975,00  

ABACAXI PEROLA 

           

3.000,00   kgs  

          

3,98  

    

11.940,00  

ABÓBORA MADURA 

               

500,00   kgs  

          

2,59  

       

1.295,00  

ABOBRINHA BRASILEIRA 

           

2.000,00   kgs  

          

5,23  

    

10.460,00  

ACELGA 

           

1.250,00   kgs  

          

2,79  

       

3.487,50  

ALFACE LISA 

           

1.750,00   kgs  

          

2,05  

       

3.587,50  

ALHO 

           

1.500,00   kgs  

        

20,59  

    

30.885,00  

BANANA 

         

20.000,00   kgs  

          

2,54  

    

50.800,00  

BATATA LISA 

           

6.000,00   kgs  

          

1,57  

       

9.420,00  

BETERRABA 

           

1.500,00   kgs  

          

2,11  

       

3.165,00  

BRÓCOLIS 

           

1.750,00   kgs  

          

3,02  

       

5.285,00  

CEBOLA 

           

4.000,00   kgs  

          

2,39  

       

9.560,00  

CENOURA 

           

5.000,00   kgs  

          

1,76  

       

8.800,00  

CHEIRO VERDE, COMPOSTO 

DE SALSA E CEBOLINHA 

           

1.250,00   kgs  

          

2,76  

       

3.450,00  

CHICÓRIA 

           

1.250,00   kgs  

          

2,74  

       

3.425,00  

CHUCHU 

           

2.500,00   kgs  

          

2,09  

       

5.225,00  

COUVE 

           

1.500,00   kgs  

          

2,82  

       

4.230,00  

COUVE-FLOR 

           

1.250,00   kgs  

          

2,99  

       

3.737,50  

ESPINAFRE 

           

1.000,00   kgs  

          

2,74  

       

2.740,00  

GOIABA 

           

4.500,00   kgs  

          

7,59  

    

34.155,00  

HORTELÃ 

               

200,00   kgs  

          

2,64  

          

528,00  

LARANJA-LIMA 

           

3.500,00   kgs  

          

2,93  

    

10.255,00  



LARANJA-PERA 

           

2.000,00   kgs  

          

1,56  

       

3.120,00  

LIMÃO 

           

1.000,00   kgs  

          

4,16  

       

4.160,00  

MAÇA 

         

18.500,00   kgs  

          

3,11  

    

57.535,00  

MAMÃO FORMOSA 

           

3.500,00   kgs  

          

3,41  

    

11.935,00  

MANDIOCA 

           

1.250,00   kgs  

          

2,18  

       

2.725,00  

MANDIOQUINHA 

           

1.600,00   kgs  

          

6,22  

       

9.952,00  

MARACUJÁ 

           

1.500,00   kgs  

          

6,32  

       

9.480,00  

MELANCIA 

           

3.500,00   kgs  

          

1,59  

       

5.565,00  

MELÃO 

           

2.500,00   kgs  

          

3,16  

       

7.900,00  

OVO 

           

5.000,00   dzs  

          

6,06  

    

30.300,00  

PEPINO 

           

1.500,00   kgs  

          

5,14  

       

7.710,00  

PÊRA WILLIANS 

           

4.250,00   kgs  

          

9,86  

    

41.905,00  

REPOLHO LISO 

           

2.000,00   kgs  

          

2,46  

       

4.920,00  

RÚCULA 

               

500,00   kgs  

          

2,96  

       

1.480,00  

TANGERINA 

           

8.000,00   kgs  

          

3,43  

    

27.440,00  

TOMATE 

           

5.000,00   kgs  

          

2,78  

    

13.900,00  

VAGEM 

           

1.250,00   kgs  

        

12,52  

    

15.650,00  

VALOR TOTAL R$ 486.082,50 (Quatrocentos e oitenta e seis mil, oitenta e dois reais e 

cinquenta centavos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO II        ATESTADO DE VISITA 

CHAMADA PÚBLICA n.º 001/2017- Objetos: Aquisição de gêneros alimentícios da 

agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica 

pública, verba FNDE/PNAE, no ano de 2017.   

Proponente:    

Representante:    

Data da visita:    

Horário da visita:     

ATESTAMOS que a proponente acima qualificada realizou visita técnica na data e horário 

especificados.    

Monte Mor _____ de _________________________ de 2017. 

Nome:    

Cargo:    

Assinatura e carimbo:             

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

MINUTA DE CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º __/2017. 

EMENTA: TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS 

ORGANIZAÇÕES – COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DA LEI N° 11.947/2009 

E RESOLUÇÃO Nº 26/2013 DO FNDE – FUNDO NACIONAL PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.    

Por este instrumento, as partes, de um lado, o MUNICÍPIO DE MONTE MOR, inscrito no 

CNPJ sob o nº 45.787.652/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Thiago 

Giatti Assis, doravante denominado apenas MUNICÍPIO, e, de outro, a 

_________________________, com sede na Rua---------------------, nº------, Bairro -----------, 

na cidade de ----------------, Estado de São Paulo, com foro jurídico na Comarca de -----------

--, inscrita no _________________ do Ministério da Fazenda sob o n.º --------------------, por 

seu representante legal, Sr. ------------, portador do RG nº -----------------, CPF nº --------------

------, domiciliado na Rua ------------------- --------------- doravante designada simplesmente 

CONTRATADA, tendo em vista o constante e decidido no processo de Chamada Pública nº 

001/17, doravante referido simplesmente PROCESSO, em especial a deliberação da 

Secretaria Municipal de Educação fundamentados nas disposições Lei n° 11.947/2009, e 

tendo em vista o que consta na Chamada Pública, devidamente homologada pelo Sr. 

Prefeito Municipal no  dia......./....../2017, resolvem celebrar o presente contrato, nos termos 

das cláusulas a seguir discriminadas:   

CLÁUSULA PRIMEIRA   

É objeto do presente contrato a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar 

para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba 

FNDE/PNAE, no ano de 2017, descrito na Cláusula Sexta, de acordo com a Chamada 

Pública nº 001/2017 o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, 

independentemente de anexação ou transcrição.   

CLÁUSULA SEGUNDA   

O CONTRATADO se compromete a fornecer o gênero alimentício da Agricultura Familiar 

ao CONTRATANTE, conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 

Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento.  

        

 



 

 

 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA   

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do 

Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominados CONTRATADOS, será de até R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a 

legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.   

CLÁUSULA QUARTA   

OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS 

deverão informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais 

de venda dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios, consoante ao 

Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação 

Escolar, em no máximo 30 dias após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta 

disponibilizada pelo MDA.   

CLÁUSULA QUINTA   

O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da Ordem 

de Compra, expedida pelo Setor de Merenda Escolar. A entrega das mercadorias deverá ser 

feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a solicitação do Setor de Merenda Escolar. 

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

(romaneio) pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega.   

CLÁUSULA SEXTA   

Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda 

de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o 

valor total de R$ -------------------- (------------------------), conforme listagem que segue abaixo:   

1. Nome do Agricultor Familiar   

2. CNPJ   

3. DAP  

4. Produto   

5. Unidade   

6. Quantidade   

7. Preço Unitário   



9. Valor Total     

          

                   

 

CLÁUSULA SÉTIMA   

No valor mencionado na nota fiscal deverão estar incluídos as despesas com frete, recursos 

humanos e materiais, assim como encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e 

previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações 

decorrentes do presente Edital. A Secretaria Municipal de Educação, após receber a nota 

fiscal do contratado, que deverá conter o mesmo número de inscrição do Cadastro Nacional 

de Pessoas Físicas ou Jurídicas – CPF ou CNPJ - indicado neste instrumento devidamente 

instruída dos romaneios, emitirá Termo de Aceite e encaminhará para empenho.  

O pagamento será realizado no prazo de até 10 dias após o recebimento da documentação 

necessária caso não haja nenhuma irregularidade e desde que haja recursos financeiros  do 

FNDE repassados mensalmente pela Governo da União. Caso haja irregularidades, a 

Secretaria de Educação não emitirá o Termo de Aceite e não será efetuado qualquer 

pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação 

financeira, em virtude de penalidades ou inadimplência contratual.  

É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de 

danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na 

execução do contrato, não excluindo esta responsabilidade à fiscalização.  

No valor mencionado na cláusula sexta estão incluídas as despesas com recursos humanos e 

materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e 

previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações 

decorrentes do presente contrato.   

CLÁUSULA OITAVA   

As despesas decorrentes do presente contrato são oriundas da Prefeitura Municipal e 

correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: Dotação 

Orçamentária:04.18.12.366.2004.2.024.33.90.30.05.210000,valor R$ 22.226,76; 

04.05.12.366.2004.2.024.33.90.30.05.220000,valor R$ 109.011.57;18; 

04.02.12.306.2004.2024.33.90.30.05.220000, valor R$  61.599,18; 

04.08.12.306.2004.2024.33.90.30.05.220000, valor R$ 230.958,89; 

04.17.12.367.2004.2024.33.90.30.05.24.000, valor R$ 2.987,41 e 

04.08.12.306.2004.2024.33.90.30.05.22.000, no valor de R$ 10.000,00, suplementadas se 

necessários para este exercício e no exercício futuro. 

CLÁUSULA NONA   

A gestão do contrato será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. 

Caberão aos gestores do contrato as seguintes atribuições:  



a- Acompanhar a execução do objeto ora contratado, devendo zelar pelo bom 

funcionamento e qualidade dos serviços, desde a assinatura do contrato até o fim de seu 

prazo de vigência; 

b-Trabalhar como interlocutor entre a contratada e a contratante;  

 

 

 

c-Emitir termos de recebimento provisórios e definitivos e encaminhá-los para juntada à 

nota fiscal/fatura/romaneio, sem os quais não será liberado qualquer pagamento à 

contratada;  

d- Informar, de ofício ou sempre que solicitado, qualquer alteração que venha a causar o 

não cumprimento da execução contratual, encaminhando relatório para investigação e, se 

for o caso, notificação da contratada;  

e-Uma vez restando comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais, o 

fornecimento será recebido definitivamente, mediante termo assinado pelas partes.     

As comunicações provenientes da execução do contrato deverão ser formais e expressas, por 

meio de cartas, ofícios e outros, e somente terão validade se enviadas mediante registro de 

recebimento, por fax ou e-mail transmitidos pelas partes.   

CLÁUSULA DÉCIMA   

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

CONTRATADO FORNECEDOR, deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, 

sobre o valor da parcela vencida. Ressalvados os casos quando não efetivados os repasses 

mensais de recursos do FNDE em tempo hábil.   

CLÁUSULA ONZE   

O atraso injustificado no cumprimento do contrato sujeitará a CONTRATADA de acordo 

com os dados abaixo:  

A aplicação de multas a que se referem os art. 86 e 87, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, e o art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 obedecerá 

ao disposto neste Edital e deve ser realizada com observância das demais disposições 

contidas na legislação  supracitada ou não cumprir as exigências do Edital, estarão sujeitos, 

isolada ou cumulativamente, às seguintes penalidades: 

a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; 

 

b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou 

declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal 8.666/93.  

 

c) atraso injustificado na entrega dos materiais, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º 

do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia 

de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção: 



 

a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e 

 

b) atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia. 

 

 

 

 

 

 

2-Pela inexecução total ou parcial da compra, poderão ser aplicadas ao contratado as 

seguintes penalidades: 

 

a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; 

ou 

b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou 

declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal 8.666/93. 

 

3-A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. 

 

 

4-O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 02 (dois) dias úteis 

contados da data da intimação do interessado.  

 

5- O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis 

da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 

 

CLÁUSULA DOZE   

O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos, cópias 

das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do Projeto de Venda 

de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à 

disposição para comprovação.   

CLÁUSULA TREZE   

O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos das Notas 

Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas 

prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura 

Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para 

comprovação.   

CLÁUSULA QUATORZE   

É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de 

danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 

execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.   

CLÁUSULA QUINZE   

O CONTRATANTE em razão da supremacia dos interesses públicos sobre os interesses 

particulares poderá:  



a- modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse 

público, respeitando os direitos do CONTRATADO;       

b-rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do  

 

 

 

CONTRATADO;  

c-fiscalizar a execução do contrato; 

d- aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;   

Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do 

CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o 

aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.   

CLÁUSULA DEZESSEIS   

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação ou  

do funcionário do setor da Merenda Escolar desta Municipalidade. 

CLÁUSULA DEZESSETE   

O presente contrato rege-se, ainda, pela Resolução 26/2013 do FNDE – Fundo Nacional para 

o Desenvolvimento da Educação e pela Lei n° 11.947/2009, em todos os seus termos, a qual 

será aplicada, também, onde o contrato for omisso.   

CLÁUSULA DEZOITO   

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as 

partes, resguardada as suas condições essenciais.   

CLÁUSULA DEZENOVE   

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

carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento, por fax, 

transmitido pelas partes.   

CLÁUSULA VINTE    

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

consoante Cláusula Dezenove, 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. quaisquer dos motivos previstos em lei.   



 

CLÁUSULA VINTE E UM   

O presente contrato vigorará da sua assinatura, não cabendo prorrogação.      

 

 

 

 

CLÁUSULA VINTE E DOIS   

É competente o Foro da Comarca de Monte Mor para dirimir qualquer controvérsia que se 

originar deste contrato. E, por estarem as partes de comum acordo sobre as estipulações, 

termos e condições deste instrumento, firmam-no em 04 (quatro) vias, na presença de 02 

(duas) testemunhas.   

Monte Mor, em ------------ de ------------------ de 2017. 

 

 

__________________________________ 

                                                            Thiago Giatti Assis 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

____________________________ 

Dr. Reynaldo Cosenza 

Procurador do município 

CONTRATADA     

Testemunhas:   

1. ____________________________                    2. ___________________________                         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.                                              

 

ANEXO IV – MODELO DE PROJETO DE VENDA 

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 ao edital/Chamada Pública nº 001/2017 

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/Fon

e 

9.Banco   10.Nº da 

Agência  

11.Nº da Conta Corrente 

 

 

B – Grupo Informal 



 

1. Nome do Proponente  

 

3. Endereço  4. Município  5.CEP 

 

6. Nome da Entidade Articuladora  

 

7.CPF  8.DDD/Fon

e 

C – Fornecedores participantes (Grupo Formal e Informal) 

1. Nome  2. CPF  3. DAP  4. Nº. da Agência  5. Nº. da 

Conta 

Corrente 

     

     

II – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 

1. Nome da Entidade  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE 

MOR/~SP 

2. CNPJ  

45.787.652/0001-56 

3 .Município 

MONTE MOR 

4. Endereço  

RUA FRANCISCO GLICÉRIO, Nº 399-CENTRO-MONTEMOR/SP 

5. 3879-9000 

III – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS 

 1. Nome do 

Agricultor 

Familiar 

2. 

Produt

o  

3.Unidade  4.Quantidade  5.Preço/Unidade  6.Valor 

Total 

       

       

Total agricultor  

 1. Nome do 

Agricultor 

Familiar 

2. 

Produt

o  

3.Unidade  4.Quantidade  5.Preço/Unidade  6.Valor 

Total 

       

       



 

 

 

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 

 

 

 

 

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: 

 

_______________________________________

_ 

Assinatura do Representante do Grupo Formal 

Fone/E-mail: 

CPF: 

 

 

 

Local e Data: 

Agricultores Fornecedores do Grupo Informal Assinatura 

  



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V – RELAÇÃO DOS PRODUTOS 

               LISTA DE PRODUTOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR 

 

 

ABACATE – KG  

ABACAXI PEROLA - KG  

ABÓBORA MADURA - KG  

ABOBRINHA BRASILEIRA - KG  

ACELGA - KG  

ALFACE LISA - KG  

ALHO - KG  

BANANA - KG  

BATATA LISA - KG  

BETERRABA - KG  

BRÓCOLIS - KG  

CEBOLA - KG  

CENOURA  

CHEIRO VERDE, COMPOSTO DE SALSA E 

CEBOLINHA - KG 
 

CHICÓRIA - KG  

CHUCHU - KG  

COUVE - KG  

COUVE-FLOR - KG  

ESPINAFRE - KG  

GOIABA - KG  

HORTELÃ - KG  

LARANJA-LIMA - KG  

LARANJA-PERA - KG  

LIMÃO - KG  

MAÇA - KG  

MAMÃO FORMOSA - KG  

MANDIOCA - KG  

MANDIOQUINHA - KG  

MARACUJÁ - KG  

MELANCIA - KG  

MELÃO - KG  

OVO - DZ  

PEPINO - KG  

PÊRA WILLIANS - KG  



 

 

 

 

 

 

 

MÉDIA DE PREÇOS - HORTIFRUTI (KG) 

AGRICULTURA FAMILIAR - 2017 

        

PRODUTO EXTRA UNIDADE SEVAN UNIDADE DAVITA UNIDADE MÉDIA 

ABACATE 
         

6,49  
 KG  

         

5,99  
 KG  

           

4,29  
 KG  

          

5,59  

ABACAXI 

PEROLA 

         

5,29  
 KG  

         

3,15  
 KG  

           

3,49  
 UNID  

          

3,98  

ABÓBORA 

MADURA 

         

3,49  
 KG  

         

3,29  
 KG  

           

0,99  
 KG  

          

2,59  

ABOBRINHA 

BRASILEIRA 

         

6,19  
 KG  

         

6,99  
 KG  

           

2,49  
 KG  

          

5,22  

ACELGA  -   -  
         

2,59  
 UNID  

           

2,99  
 UNID  

          

2,79  

ALFACE LISA 
         

1,67  
 UNID  

         

1,99  
 UNID  

           

2,49  
 UNID  

          

2,05  

ALHO 
       

15,90  
 KG  

       

26,99  
 KG  

         

18,89  
 KG  

        

20,59  

BANANA 
         

3,35  
 KG  

         

1,99  
 KG  

           

2,29  
 KG  

          

2,54  

BATATA LISA 
         

1,84  
 KG  

         

1,99  
 KG  

           

0,89  
 KG  

          

1,57  

BETERRABA 
         

2,59  
 KG  

         

2,45  
 KG  

           

1,29  
 KG  

          

2,11  

BRÓCOLIS 
         

3,99  
 UNID  

         

2,59  
 UNID  

           

2,49  
 UNID  

          

3,02  

CEBOLA 
         

2,49  
 KG  

         

2,69  
 KG  

           

1,99  
 KG  

          

2,39  

CENOURA 
         

2,19  
 KG  

         

1,79  
 KG  

           

1,29  
 KG  

          

1,76  

CHEIRO VERDE, 

COMPOSTO DE 

SALSA E 

CEBOLINHA 

         

2,79  
 MÇ  

         

2,99  
 UNID  

           

2,49  
 UNID  

          

2,76  

CHICÓRIA  -   -  
         

2,99  
 UNID  

           

2,49  
 UNID  

          

2,74  

CHUCHU 
         

1,99  
 KG  

         

2,79  
 KG  

           

1,49  
  

          

2,09  

COUVE 
         

2,99  
 MÇ  

         

2,99  
 UNID  

           

2,49  
 UNID  

          

2,82  

COUVE-FLOR  -   -  
         

3,49  
 UNID  

           

2,49  
 UNID  

          

2,99  

REPOLHO LISO - KG  

TANGERINA - KG  

TOMATE - KG  

VAGEM - KG  



ESPINAFRE 
         

3,75  
 UNID  

         

4,99  
 UNID  

           

2,49  
 UNID  

          

3,74  

GOIABA 
         

7,99  
 KG  

         

9,29  
 KG  

           

5,49  
 KG  

          

7,59  

HORTELÃ 
         

3,45  
 UNID  

         

1,99  
 MÇ  

           

2,49  
 UNID  

          

2,64  

LARANJA-LIMA 
         

4,30  
 KG  

         

2,19  
 KG  

           

2,29  
 KG  

          

2,93  

LARANJA-PERA 
         

1,89  
 KG  

         

1,49  
 KG  

           

1,29  
 KG  

          

1,56  

LIMÃO 
         

4,29  
 KG  

         

4,19  
 KG  

           

3,99  
 KG  

          

4,16  

MAÇA 
         

3,36  
 KG  

         

3,29  
 KG  

           

2,69  
 KG  

          

3,11  

MAMÃO 

FORMOSA 

         

3,69  
 KG  

         

3,85  
 KG  

           

2,69  
 KG  

          

3,41  

MANDIOCA 
         

2,36  
  

         

1,89  
 KG  

           

2,29  
 KG  

          

2,18  

MANDIOQUINHA 
         

8,69  
 KG  

         

5,99  
 KG  

           

3,99  
 KG  

          

6,22  

MARACUJÁ 
         

6,99  
 KG  

         

6,99  
 KG  

           

4,99  
 KG  

          

6,32  

MELANCIA 
         

1,69  
 KG  

         

1,49  
 KG  

           

1,59  
 KG  

          

1,59  

MELÃO 
         

3,39  
 KG  

         

3,59  
 KG  

           

2,49  
 KG  

          

3,16  

OVO 
         

5,00  
 DZ  

         

6,69  
 DZ  

           

6,49  
 DZ  

          

6,06  

PEPINO 
         

4,95  
 KG  

         

5,99  
 KG  

           

4,49  
 KG  

          

5,14  

PÊRA WILLIANS 
         

8,60  
 KG  

       

13,99  
 KG  

           

6,99  
 KG  

          

9,86  

REPOLHO LISO 
         

3,89  
 KG  

         

2,59  
 KG  

           

0,89  
 KG  

          

2,46  

RÚCULA 
         

3,79  
 UNID  

         

2,59  
 UNID  

           

2,49  
 UNID  

          

2,96  

TANGERINA 
         

2,99  
 KG  

         

3,30  
 KG  

           

3,99  
 KG  

          

3,43  

TOMATE 
         

3,35  
 KG  

         

2,99  
 KG  

           

1,99  
 KG  

          

2,78  

VAGEM 
       

17,79  
 KG  

       

11,99  
 KG  

           

7,79  
 KG  

        

12,52  

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO VI – RELAÇÃO DOS LOCAIS DE ENTREGA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 

DECLARAÇÕES 

(ESTA FOLHA DEVERÁ SER ENTREGUE, PREENCHIDA, JUNTO COM O ENVELOPE DE 

HABILITAÇÃO DA PROPOSTA)   

Chamada Pública nº 001/2017 

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da 

rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, no ano de 2017.   

Proponente: Nome:   

Endereço:   

CNPJ                                                                  Inscrição Estadual     

Representante legal Nome:   

Cargo:   

RG                                                                        CPF    

A proponente acima qualificada, por seu representante legal acima qualificado:  

1. DECLARA que não outorga trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos, e 

qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) 

anos, observando o Art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal.  

2. DECLARA, por este e na melhor forma de direito, ter conhecimento de todo o teor do Edital, 

concordando com os termos da Chamada Pública acima descrita dos respectivos documentos e anexos, não 

possui nenhuma dúvida ou questionamento sobre este.  

3. DECLARA que recebeu todos os documentos e tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta Chamada Pública, necessários à 

elaboração da proposta.  

4. DECLARA que acatará integralmente quaisquer decisões que venham a ser tomadas pela Comissão 

Especial de Seleção ou pela Administração da Prefeitura Municipal de Monte Mor, quanto à habilitação, 

classificação e adjudicação, ressalvados os nossos direitos legais de recursos. 

 5. DECLARA que não existe, até o presente momento, qualquer impedimento quanto à habilitação na 

presente Chamada Pública e, que caso venham ocorrer, no decorrer do certame, compromete-se a 

comunicar de imediato a Prefeitura Municipal de Monte Mor/SP.        



6. DECLARA sob as penalidades da lei, da inexistência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial 

ou econômica, financeira ou trabalhista, entre si e os responsáveis pela Chamada Pública, quer direta ou 

indiretamente.  

7. DECLARA que aceita as condições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como das demais 

leis que possam direta ou indiretamente, atuar como normatizadoras do procedimento. 

8. DECLARA que cumpre todos os requisitos de habilitação.   

     

 

  

 

Monte Mor/SP, 01 de Setembro de 2017 

 

Ofício nº....../2017 

 

Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal: 

 

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para levar ao conhecimento de Vossa 

Excelência, a necessidade da Aquisição de gêneros alimentícios a serem adquiridos através do 

Programa de Agricultura Familiar, para a alimentação escolar, conforme relação em anexo. 

 

JUSTIFICATIVA 

   

Tais aquisições se fazem necessária, visando a alimentação saudável e adequada, 

compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições 

e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento 

dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar, e  deverão ser utilizados na aquisição 

de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar 

rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, , 

cumprindo assim o art. 14 da Lei 11.947 de 16/06/2009. 

Atenciosamente. 

 



Marli Eliza Brischi Domingues 

Secretária de Educação, Cultura e Turismo 

 

Exmo. Sr. 

Thiago Giatti Assis 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da Secretaria de Finanças 

Dr. Eduardo Roberto Lima Junior 

Secretário Financeiro 

 

Para Comissão Permanente de Licitação 

Sra. Vanessa F. S. Silva 

Presidente da C.P.L. 

 

 

Atendendo à solicitação da Secretária de Educação, Cultura e Turismo, Marli Eliza Brischi 

Domingues, conforme ofício nº 718/2017, datada de 31 de agosto de 2017 e autorizado pelo 

Sr. Eduardo Roberto Lima Junior-Secretário Municipal de Finanças desta municipalidade, 

solicito abertura de procedimento licitatório na modalidade de Chamada Pública, para 

“aquisição de produtos de hortifrúti através da Agricultura Familiar de acordo com a Lei 

nº 11.947 de 16 de junho de 2.009 e Resolução CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2.013, e 

informo   a existência de disponibilidade financeira. 

Dotação Orçamentária:04.18.12.366.2004.2.024.33.90.30.05.210000,valor R$ 22.226,76; 

04.05.12.366.2004.2.024.33.90.30.05.220000,valor R$ 109.011.57;18; 

04.02.12.306.2004.2024.33.90.30.05.220000, valor R$  61.599,18; 

04.08.12.306.2004.2024.33.90.30.05.220000, valor R$ 230.958,89; 

04.17.12.367.2004.2024.33.90.30.05.24.000, valor R$ 2.987,41 e 

04.08.12.306.2004.2024.33.90.30.05.22.000, no valor de R$ 10.000,00, suplementadas se 

necessários para este exercício e no exercício futuro. 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Monte Mor, 04 setembro de 2017. 

 

 

 

 



Dr. Eduardo Roberto Lima Junior 

Secretário de Finanças 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Do Gabinete do Prefeito 

Thiago Giatti Assis 

 

Para Secretaria de Finanças 

Dr. Eduardo Roberto Lima Junior 

Secretário de Finanças 

 

 

Atendendo à solicitação da Secretária de Educação, Cultura e Turismo, Marli Eliza Brischi 

Domingues, conforme ofício nº 718/2017, datada de 31 de agosto de 2017 e autorizado pelo 

Sr. Eduardo Roberto Lima Junior-Secretário Municipal de Finanças desta municipalidade, 

solicito abertura de procedimento licitatório na modalidade de Chamada Pública, para 

“aquisição de produtos de hortifrúti através da Agricultura Familiar de acordo com a Lei 

nº 11.947 de 16 de junho de 2.009 e Resolução CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2.013, 

 

AUTORIZO providências para abertura de procedimento licitatório na modalidade de 

Chamamento Público, para “aquisição de produtos de hortifrúti através da Agricultura 

Familiar de acordo com a Lei nº 11.947 de 16 de junho de 2.009 e Resolução CD/FNDE nº 

26 de 17 de junho de 2.013. 

 

 

 

 

 

Monte Mor/SP, 05 de setembro de 2017. 

 

 

 

 

 

Thiago Giatti Assis 

Prefeito Municipal 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da Comissão Permanente de Licitação 

Vanessa F. S. Silva 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

Para 

Gabinete do Prefeito 

Thiago Giatti Assis 

Prefeito Municipal 

 

 

Baseado na solicitação da Secretária de Educação, Cultura e Turismo, Marli Eliza Brischi 

Domingues, conforme ofício nº 718/2017, datada de 31 de agosto de 2017 e autorizado pelo 

Sr. Eduardo Roberto Lima Junior-Secretário Municipal de Finanças desta municipalidade, 

solicito abertura de procedimento licitatório na modalidade de Chamada Pública nº 

01/2017, para “aquisição de produtos de hortifrúti através da Agricultura Familiar de 

acordo com a Lei nº 11.947 de 16 de junho de 2.009 e Resolução CD/FNDE nº 26 de 17 de 

junho de 2.013, 

 

Os serviços serão atendidos pela dotação orçamentária do exercício de 2017, sob os nºs: 

Dotação OrçamentáriOrçamentária:04.18.12.366.2004.2.024.33.90.30.05.210000,valor R$ 

22.226,76; 04.05.12.366.2004.2.024.33.90.30.05.220000,valor R$ 109.011.57;18; 

04.02.12.306.2004.2024.33.90.30.05.220000, valor R$  61.599,18; 

04.08.12.306.2004.2024.33.90.30.05.220000, valor R$ 230.958,89; 

04.17.12.367.2004.2024.33.90.30.05.24.000, valor R$ 2.987,41 e 

04.08.12.306.2004.2024.33.90.30.05.22.000, no valor de R$ 10.000,00, suplementadas se 

necessários para este exercício e no exercício futuro. 

 

JUSTIFICATIVA 

   

Tais aquisições se fazem necessária, visando a alimentação saudável e adequada, 

compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições 

e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento 



dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar, e  deverão ser utilizados na aquisição 

de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar 

rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, , 

cumprindo assim o art. 14 da Lei 11.947 de 16/06/2009. 

 

 

Monte Mor/SP, em 06 de setembro de 2017 

 

 

 

 

Vanessa F. S. Silva 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da 

Comissão Permanente de Licitação 

Vanessa F. S. Silva 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

Para 

Procuradoria Jurídica 

Dr. Reynaldo Cosenza 

Procurador Jurídico 

 

 

Solicito parecer jurídico acerca da legalidade para “Aquisição de produtos de hortifrúti 

através da Agricultura Familiar de acordo com a Lei nº 11.947 de 16 de junho de 2.009 e 

Resolução CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2.013”. A aquisição de produtos de hortifrúti, 

serão atendidos pela Dotação 

Orçamentária:04.18.12.366.2004.2.024.33.90.30.05.210000,valor R$ 22.226,76; 

04.05.12.366.2004.2.024.33.90.30.05.220000,valor R$ 109.011.57;18; 

04.02.12.306.2004.2024.33.90.30.05.220000, valor R$  61.599,18; 

04.08.12.306.2004.2024.33.90.30.05.220000, valor R$ 230.958,89; 

04.17.12.367.2004.2024.33.90.30.05.24.000, valor R$ 2.987,41 e 

04.08.12.306.2004.2024.33.90.30.05.22.000, no valor de R$ 10.000,00, suplementadas se 

necessários para este exercício e no exercício futuro. 

 

Atenciosamente. 

 

Monte Mor/SP 07 de setembro de 2017. 

 

 

 

 

 

Vanessa F. S. Silva 



Presidente da Comissão P. de Licitação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do 

Dr. Reynaldo Cosenza 

Procurador Jurídico 

 

Para  

Vanesa F. S. Silva 

Presidente da Comissão P. de Licitação 

 

Sra. Presidente 

PARECER JURÍDICO 

Assunto: Solicitação de Parecer Jurídico sobre a formalização da Minuta do Edital de 

licitação (Modalidade Chamada Pública) e da Minuta do Contrato. 

 Solicitado pelo Departamento de Licitações, Parecer Jurídico sobre regularidade na 

formalização da minuta do edital de licitação na modalidade “Chamada Pública” e da 

minuta do contrato, que tem como objeto a Aquisição de gêneros alimentícios a serem 

adquiridos através do Programa de Agricultura Familiar, para a alimentação escolar. 

  

Analisando devidamente o edital, nota-se perfeitamente que foi observado todos requisitos 

contidas na Lei 8.666/93 e demais alterações. 

 

Verifiquei também que na minuta do presente edital, consta que a licitação será regida pelas 

leis acima citadas, o local para o recebimento dos envelopes, está indicando o objeto da 

licitação com descrição sucinta e clara. 

Verifiquei também que na minuta do presente edital, que o objeto permite a ampla 

concorrência, respeita os princípios da administração pública e os princípios da lei de 

licitações. 

Em relação à Minuta do Contrato, está de acordo com a legislação, uma vez que estabeleceu 

obrigação e direitos para ambas as partes, estabeleceu multa no caso de inadimplemento de 



uma das partes e não contem clausula abusiva e as condições e prazos de pagamento e 

fornecimentos dos produtos. 

Portanto, a referida Minuta de Edital e Contrato na modalidade de Chamada Pública, 

atendeu todos os dispositivos da Lei 8.666/93, assim decidi emitir parecer aprovando a 

presente minuta de Edital e do Contrato. 

Na esperança de ter respondido o solicitado, aproveito a oportunidade para externar 

protestos de estima e consideração. 

Prefeitura Municipal de Monte Mor,11 de setembro de 2017. 

 

 

 

Dr. Reynaldo Cosenza 

Procurador Jurídico 

 

 

 

 

 

 

 

A U T O R I Z A Ç Ã O 

 

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017 

 

 

Thiago Giatti Assis, Prefeito Municipal de Monte Mor, Estado de São Paulo, faz público 

para conhecimento de todos os interessados, que baseado no parecer da Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação e do Departamento Jurídico, AUTORIZA a abertura 

do processo de Chamada Pública nº01/2017 para “Aquisição de produtos de hortifrúti 

através da Agricultura Familiar de acordo com a Lei nº 11.947 de 16 de junho de 2.009 e 

Resolução CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2.013”. 

 

Os envelopes habilitação e proposta de preços, deverão ser entregues no dia 21 de outubro 

de 2017, no Salão Nobre do Paço Municipal, sito á Rua Francisco Glicério, nº 399-Centro, 

cuja abertura está programada para a mesma data, às 09:00 horas. 

 

O Edital poderá ser lido e obtido no endereço acima, mediante o recolhimento da taxa de 

R$ 10,00 (dez reais ), ou pelo site www.montemor.sp.gov.br. Outras informações através do 

telefone (19 ) 3879-9005; 3879-9024 e 3879-9000 (PABX). 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Monte Mor, em 13 de setembro de 2017 

 

 

 

 

 

 

Thiago Giatti Assis 

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


Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITAL 

 

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017 

 

 

Thiago Giatti Assis, Prefeito Municipal de Monte Mor, Estado de São Paulo, faz 

público para conhecimento de todos os interessados, que baseado no parecer da Presidente 

da Comissão Permanente de Licitação e do Departamento Jurídico, AUTORIZA a abertura 

do processo de Chamada Pública nº01/2017 para “Aquisição de produtos de hortifrúti 

através da Agricultura Familiar de acordo com a Lei nº 11.947 de 16 de junho de 2.009 e 

Resolução CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2.013”. 

 

Os envelopes habilitação e proposta de preços, deverão ser entregues no dia 21 de 

outubro de 2017, no Salão Nobre do Paço Municipal, sito a Rua Francisco Glicério, nº 399-

Centro, cuja abertura está programada para a mesma data, às 09:00 horas. 

 

 Edital poderá ser lido e obtido no endereço acima, mediante o recolhimento da taxa 

de R$ 10,00 ( dez reais ), ou pelo site www.montemor.sp.gov.br. Outras informações através 

do telefone ( 19 ) 3879-9005; 3879-9024 e 3879-9000 (PABX). 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Monte Mor, em 13 de setembro de 2017. 

 

 

 

 

 

Thiago Giatti Assis 

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


Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 


