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CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019
EXPEDIENTE Nº 005/2019-GL
O Município de Jacareí, por solicitação da Secretaria Municipal de Educação e através da
Comissão Permanente de Julgamento de Licitações designada pelo Decreto Municipal nº.
530, de 17 de julho de 2018, e alteração Decreto nº 687 de 10/01/2019, faz saber que
realizará CHAMADA PÚBLICA, objetivando, resumidamente, o seguinte:
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor
Familiar Rural, para o atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE)
O presente edital será regido pelas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 11.947,
de 16 de julho de 2009, Resolução nº.26 do FNDE de 17 de junho de 2013 e Resolução
CD/FNDE nº4/2015 e pelo Decreto Municipal nº1/2017, de 02 de janeiro de 2017 e
639/2018 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013.
Os Grupos Formais (cooperativas ou associações), Grupos Informais e os Fornecedores
Individuais deverão apresentar os documentos de habilitação e o Projeto de venda, dar-se-á
na Gerência de Licitações, situada na Praça dos Três Poderes, 73, 1º andar, Jacareí, SP,
sendo que sua abertura dar-se-á na Sala de Reuniões- Licitações do Paço da Cidadania, no
endereço supra, 1º andar.



Recebimento dos envelopes:
até às 09h00 do dia 26/02/2019;
Sessão de Abertura:
às 09h00 do dia 26/02/2019.

RELAÇÃO DE ANEXOS:
Integram de maneira indissociável este edital, como se nele estivessem transcritos, os
seguintes anexos:
ANEXO I
ANEXO I-A
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V
ANEXO VI
ANEXO VII


- Memorial Descritivo
- Especificações técnicas dos gêneros alimentícios
- Local de entrega
- Planilha de preços de aquisição
- Modelo do projeto de venda
- Declaração de produção própria
- Declaração de responsabilidade pelo controle do atendimento do limite individual de
venda dos cooperados/associados (grupos formais)
- Minuta do Contrato.

O edital será disponibilizado em meio digital mediante apresentação de um “CD” ou de qualquer mídia
pertinente para cópia do arquivo.
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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 ANEXOS I
e I-A.
2. FONTE DE RECURSO
2.1. As despesas oriundas desta CHAMADA PÚBLICA correrão por conta da dotação
orçamentária nº 02.05.04-12.361.0004.2.109-3.3.90.30.00, oriunda de recursos da verba
PNAE.
3. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
3.1. Os interessados na presente CHAMADA PÚBLICA deverão protocolar até a data,
horário e local estabelecidos no preâmbulo deste edital, onde será declarado pela Comissão
Permanente de Julgamento de Licitações o início da sessão pública de abertura dos
envelopes. No caso de envio pelo correio, a correspondência deverá chegar ao local até a
data e horário especificados, não serão aceitos documentos apresentados em horário ou
data posteriores.
3.3. O Envelope nº 01 deverá conter os documentos de Habilitação do interessado descritos
nos itens 4.1.1., 4.1.2. e 4.1.3. conforme o caso, e o Envelope nº 02 deverá conter o Projeto
de Venda do interessado descrito no item 4.2, deste edital.
3.4. Os Envelopes deverão ser entregues, fechado e indevassável, contendo na sua parte
externa a seguintes informações:
ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA nº 00x/2019
 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL OU GRUPO INFORMAL OU
FORNECEDOR INDIVIDUAL
 NOME DA COOPERATIVA/ASSOCIAÇÃO OU GRUPO INFORMAL OU FORNECEDOR
INDIVIDUAL:
 CNPJ DA COOPERATIVA/ASSOCIAÇÃO OU CPF DO GRUPO INFORMAL OU DO
FORNECEDOR INDIVIDUAL:
 ENDEREÇO COMPLETO:
 TELEFONE:
ENVELOPE Nº 02 - PROJETO DE VENDA
CHAMADA PÚBLICA nº 001/2019
 PROJETO DE VENDA DO GRUPO FORMAL OU GRUPO INFORMAL OU
FORNECEDOR INDIVIDUAL E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
 NOME DA COOPERATIVA/ASSOCIAÇÃO OU GRUPO INFORMAL OU FORNECEDOR
INDIVIDUAL:
 CNPJ DA COOPERATIVA/ASSOCIAÇÃO OU CPF DO GRUPO INFORMAL OU DO
FORNECEDOR INDIVIDUAL:
 ENDEREÇO COMPLETO:
 TELEFONE:
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4. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR
Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua produção agrícola na
forma de Fornecedores Individuais, Grupos Informais e Grupos Formais, de acordo com o
Art. 27 da Resolução FNDE nº 04/2015.
4.1. ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO:
4.1.1.HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL (NÃO ORGANIZADO EM GRUPO) ENVELOPE Nº 1.
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 - A prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso,
conforme item 5.1.1. do Memorial Descritivo e, para os fornecedores de gêneros alimentícios
certificados como orgânicos ou agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro
de 2003; e
IV - A declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de
produção própria, relacionada no projeto de venda, conforme Anexo V-B.
4.1.2. HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL – ENVELOPE Nº 1.
4.1.2.1. O Grupo Informal, aqueles produtores detentores de DAP Física, conforme
estabelece art.27, § 3º da RESOLUÇÃO/CD/FNDE nº 04/2015, deverá apresentar, em um
único envelope, 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 - A prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica para cada produto,
quando for o caso, conforme item 5.1.1 do Memorial Descritivo. e, para os fornecedores de
gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, segundo a Lei nº
10.831, de 23 de dezembro de 2003;
IV - A declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos
agricultores familiares relacionados no projeto de venda, conforme Anexo V-B.
4.1.3. HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL – ENVELOPE Nº 1.
4.1.3.1. O Grupo Formal, aqueles produtores detentores de DAP Jurídica, conforme
estabelece art.27, § 3º da Resolução/CD/FNDE nº 04/2015, deverá apresentar, em um único
envelope, os documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação:
I - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
II - Extrato da Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Jurídica para associações e
cooperativas, emitido nos últimos 60 dias;
III - 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 - Prova de regularidade relativa ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS, através de Certidão Negativa de Débito (CND) ou Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa (com a finalidade de licitação);
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VI - Prova de regularidade da licitante para com a Dívida Ativa da União e
Fazenda Federal, do domicílio ou sede da licitante, através de Certidão Negativa de Débito
ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa;
VII - Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos
associados/cooperados conforme Anexo V-A;
VIII - Declaração do representante legal atestando o controle do limite individual de venda
dos cooperados/associados (anexo VI);
IX - A prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica para cada produto,
quando for o caso, conforme item 5.1.1 do Memorial Descritivo e, para os fornecedores de
gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, segundo a Lei nº
10.831, de 23 de dezembro de 2003.
4.2 ENVELOPE Nº 02 – PROJETO DE VENDA:
4.2.1. Os Fornecedores Individuais e os Grupos Informais e Formais deverão apresentar o
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, conforme Anexo IV-C
(fornecedores individuais) ou Anexo IV-B (grupos informais) ou Anexo IV-A (grupos formais),
com todos os seus campos devidamente preenchidos.
4.2.2. O(s) projeto(s) de venda a ser(em) contratado(s) será(ão) selecionado(s) conforme
critérios estabelecidos pelo art. 25 da Resolução/CD/FNDE nº 04/2015.
4.2.3. A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão
pública e registrada em ata XX após o término do prazo de apresentação dos projetos. O
resultado da seleção será publicado XX dias após o prazo da publicação da relação dos
proponentes e no prazo de XX dias o(s) selecionado(s) será(ão) convocado(s) para
assinatura do(s) contrato(s).
4.2.4. 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.
4.2.5. Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos constatada na
abertura dos envelopes poderá ser concedido abertura de prazo para sua regularização de
até 05 dias (cinco dias úteis), conforme análise da Comissão Julgadora.
5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS
5.1. Para seleção, os projetos de venda habilitadas 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.
Praça dos Três Poderes, 73 - Centro – Jacareí/SP.
CEP. 12327-903 – Telefone (12) 3955-9045/9050 – Chamada Pública nº.001/2019-

pág.5

Prefeitura de Jacareí
Secretaria de Administração e Recursos Humanos
- Gerência de Licitações –

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, em acordo com os critérios de seleção e priorização citados nos itens 5.1 e
5.2.
5.4. No caso de empate entre grupos formais de assentamentos da reforma agrária,
comunidades quilombolas e/ou indígenas, terão prioridade organizações produtivas com
maior porcentagem de assentados da reforma agrária, quilombolas ou indígenas no seu
quadro de associados/cooperados. Para empate entre grupos Informais, terão prioridade os
grupos com maior porcentagem de fornecedores assentados da reforma agrária,
quilombolas ou indígenas, conforme identificação na(s) DAP(s).
5.5. 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.
5.6. 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
Os fornecedores classificados em primeiro lugar para cada item deverão entregar as
amostras dos seus produtos na Secretaria Municipal de Educação – Setor de Nutrição,
localizada a Rua Lamartine Delamare, nº69, Centro, Jacareí, após a fase de habilitação
conforme estabelecido ANEXO I, para avaliação e seleção dos produtos a serem
adquiridos, as quais deverão ser submetidas a testes necessários. O resultado da análise
será publicado em 10 (dez) dias após o prazo da apresentação das amostras.
7. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS
A entrega dos gêneros alimentícios deverá respeitar o cronograma conforme item 11 do
ANEXO I.
8. PAGAMENTO
O pagamento será realizado até 11 (onze) DFS (dias fora semana) após a última entrega
do mês, através de depósito bancário, mediante apresentação de documento fiscal
correspondente ao fornecimento efetuado, vedada à antecipação de pagamento, para cada
faturamento.
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9. DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação sanitária (federal,
estadual ou municipal) específica para os alimentos de origem animal e vegetal.
9.2. O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para a
alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais), por
DAP/Ano/Entidade Executora, e obedecerá as seguintes regras:
I - Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos
individuais firmados deverão respeitar o valor máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais), por
DAP/Ano/E.Ex.
II - Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será
o resultado do número de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica multiplicado pelo
limite individual de comercialização, utilizando a seguinte fórmula:
Valor máximo a ser contratado = nº de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica
x R$ 20.000,00.
9.3. A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato de
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar
que estabelecerá com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em
cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em
conformidade com os termos da chamada pública e da proposta a que se vinculam, bem
como do Capítulo III – Dos Contratos, da Lei 8.666/1993.

Jacareí, 23 de janeiro de 2019.

MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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ANEXO I
MEMORIAL DESCRITIVO
1. DA JUSTIFICATIVA
1.1. A conforme disposto na Lei Federal nº 11.947/2009, Resolução CD/FNDE nº 26/2013 e
Resolução CD/FNDE nº 4/2015, do total dos recursos financeiros repassados pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento à Educação (FNDE), no âmbito do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE), no mínimo 30% (trinta por cento) deverá ser utilizado na
aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor
Familiar Rural ou suas organizações. A obtenção de gêneros alimentícios diretamente da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações visa promover
a melhoria da qualidade da alimentação nas Instituições Educacionais do Município de
Jacareí, bem como criar oportunidades de geração de renda que poderão beneficiar famílias
agricultoras, estimular a permanência do agricultor no campo, valorizar a produção
local/regional e fomentar o desenvolvimento agrário sustentável.
2. DO OBJETO
2.1. Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar
Rural, para o atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), conforme
especificações descritas no ANEXO I-A.
3. DA PARTICIPAÇÃO
3.1. A participação na CHAMADA PÚBLICA é destinada exclusivamente à agricultores
familiares, organizados e constituídos conforme abaixo:
a) Fornecedores Individuais: agricultores familiares, detentores de Declaração de Aptidão ao
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – DAP Física;
b) Grupos Informais: agricultores familiares, detentores de Declaração de Aptidão ao
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – DAP Física, organizados em
grupos;
c) Grupos Formais: cooperativas ou associações, detentores de Declaração de Aptidão ao
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – DAP Jurídica.
3.2. A DAP deve estar em vigor durante todo o processo da Chamada Pública, conforme Lei
Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006, e os agricultores familiares enquadrados no
Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), nos termos da
Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013 e da Resolução/CD/FNDE nº 4, de 02
de abril de 2015.
4. DA DIVULGAÇÃO
4.1. A presente Chamada Pública deverá ter ampla publicidade através de edital no Boletim
Oficial Municipal, de jornais de circulação local, murais, e internet com exposição de 20 dias,
no mínimo.
4.2. Após o prazo de exposição, ocorrerá a chamada, em sessão pública, na qual os
agricultores familiares deverão entregar os envelopes, com as documentações exigidas nos
itens 4.1. e 4.2. do edital, os quais serão abertos pela comissão nesta mesma ocasião,
conforme item 7. do memorial descritivo.
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5. DA AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO SANITÁRIA DOS PRODUTOS
5.1. A avaliação dos produtos a serem adquiridos se dará a partir de três critérios:
a) Se atendem às especificações desta Chamada Pública;
b) Se possuem certificação sanitária, quando houver essa exigência;
c) Se atendem ao teste de amostra, em que seja possível qualificar as suas características
sensoriais, conforme item 9.
5.1.1. No caso de gêneros alimentícios que necessitam de concessão sanitária, estes devem
atender ao disposto na legislação de alimentos estabelecida por um dos serviços de
sanidade abaixo:
• Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa/Ministério da Saúde) ou Anvisas locais ou
estaduais;
• Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa/ Mapa) ou serviços de
Inspeção Federal (SIF), Estadual (SIE) ou Municipal (SIM).
5.1.1.1. É importante esclarecer que os produtos in natura, sem nenhum tipo de
processamento e de origem vegetal, não necessitam de avaliação sanitária. Já os produtos
de origem vegetal que passaram por algum tipo de processamento devem ser analisados
pelo Ministério da Saúde, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e suas
instâncias em âmbito estadual, regional e municipal (RDC nº 23, de 15 de março de 2000).
5.1.1.2. Todos os produtos de origem animal necessitam da avaliação sanitária. O Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) tem a responsabilidade de avaliar
sanitariamente esses produtos. Eles podem ser inspecionados por uma das seguintes
instâncias: Serviço de Inspeção Municipal – SIM (permite a comercialização em âmbito
municipal); Serviço de Inspeção Estadual – SIE (permite a comercialização em âmbito
estadual); e Serviço de Inspeção Federal – SIF (permite a comercialização em todo território
nacional).
5.1.1.2.1. Para o item Leite integral longa vida, além da entrega da identificação de órgão de
inspeção sanitária, deverá ser apresentado laudo recente, realizado nos últimos 60 dias, de
análise microbiológica do produto.
5.1.1.3. Para mais informações sobre os serviços de Vigilância sanitária, considerar a
Resolução-RDC n° 49, de 31 de outubro de 2013, que dispõe sobre a regularização para o
exercício de atividade de interesse sanitário do microempreendedor individual, do
empreendimento familiar rural e do empreendimento econômico solidário, e a Resolução de
Diretoria Colegiada RDC nº 27, de 06 de agosto de 2010, que dispõe sobre as categorias de
alimentos e embalagens isentos e com obrigatoriedade de registro sanitário.
6. DO PRAZO DE VIGÊNCIA
6.1. O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado conforme Legislação aplicável.
7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES
7.1. A abertura dos envelopes e a apresentação da relação dos proponentes dos projetos de
venda ocorrerão em sessão pública, com registro em ata, no dia do chamamento público.
7.2. Na constatação de irregularidades ou ausência de documento, seja para habilitação
e/ou projeto de venda, a comissão concederá o prazo de 05 dias úteis, a fim de que as
licitantes possam sanar a irregularidade constatada.
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7.2.1. Nesta situação, ocorrerá outra sessão pública, na qual a comissão receberá e julgará
os envelopes contendo os documentos e/ou projetos de venda corrigidos, com registro em
ata, inclusive da listagem final dos proponentes participantes regulares da chamada.
7.3. Os projetos de venda regulares serão encaminhados para a comissão técnica, que os
avaliará por um prazo de até 10 dias para a emissão de parecer conclusivo sobre a ordem
de classificação, conforme item a seguir.
8. DO RESULTADO INICIAL DA SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS
8.1. O(s) projeto(s) de venda a ser(em) contratado(s) será(ão) selecionado(s) de acordo com
os critérios abaixo, estabelecidos pela Resolução CD/FNDE nº 04/15:
8.1.1. Para seleção, os projetos de venda habilitados serão divididos em:
a) grupo de projetos de fornecedores locais;
b) grupo de projetos do território rural;
c) grupo de projetos do Estado; e
d) grupo de projetos do País
8.1.1.1. 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;
8.1.1.2. 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 tem prioridade sobre os Grupos Informais.
8.1.1.3. Caso a Secretaria Municipal de Educação de Jacareí 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, em acordo com os
critérios de seleção e priorização citados nos itens 8.1.1., 8.1.1.1. e 8.1.1.2.
8.1.1.4. 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.
8.1.1.4.1. Em caso de persistir o empate, será realizado sorteio ou, em havendo consenso
entre as partes, será realizada a divisão no fornecimento dos produtos a serem adquiridos
entre as organizações finalistas.
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8.1.2. O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para
a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais), por
DAP/Ano/Entidade Executora, e obedecerão às seguintes regras:
I - Para a comercialização com grupos informais, os contratos individuais firmados deverão
respeitar o valor máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais), por DAP/Ano/Entidade Executora.
II - Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será o
resultado do número de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica multiplicado pelo
limite individual de comercialização, utilizando a seguinte fórmula:
Valor máximo a ser contratado = nº de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica
x R$ 20.000,00.
8.2. O resultado inicial da seleção será publicado em Boletim Oficial Municipal, jornais de
circulação local, murais e internet.
8.2.1. Será concedido um prazo de 5 dias úteis para a abertura de recurso mais contra
recurso.
9. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS E DO RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO DOS
BENEFICIÁRIOS
9.1. Após superada a fase do recurso e contra recurso, no sexto dia útil após a divulgação
do resultado inicial da seleção dos beneficiários, as 09 horas, o classificado provisoriamente
em primeiro lugar, para cada item conforme anexo I-A, deverá apresentar amostras dos seus
produtos na Secretaria de Educação - Setor de Nutrição, localizada a rua Lamartine
Delamare, nº 69, Centro, Jacareí, SP.
9.2. A apresentação das amostras é critério obrigatório na avaliação dos produtos, como
citado no item 5.1., estando desclassificado o agricultor que não apresenta-las nesta fase da
seleção, com exceção dos itens de safra, como o caqui e a mexerica ponkan, para estes as
amostras serão entregues quando iniciar a época de colheita.
9.3. O resultado da avaliação das amostras será publicado em até 10 dias úteis após a data
da entrega das amostras, junto ao julgamento e classificação final do certame.
9.3.1. Será concedido um prazo de 5 dias úteis para a abertura de recurso mais contra
recurso.
10. DO CONTRATO E DA RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES
10.1. Após o resultado final da seleção dos beneficiários, o(s) selecionado(s) será(ão)
convocado(s) para assinatura do(s) contrato(s).
10.2. A CONTRATADA deverá entregar os alimentos obedecendo ao disposto na Lei
11.947/2009 e Resolução /CD/FNDE nº 26/2013.
10.3. Os produtos fornecidos deverão atender ao disposto na legislação vigente da Agência
Nacional da Vigilância Sanitária (ANVISA) e do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA).
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10.4. As embalagens para entrega dos alimentos devem estar limpas, íntegras, isentas de
rugosidades, frestas e outras imperfeições que possam comprometer a higienização das
mesmas e serem fontes de contaminação dos alimentos. Além disso, devem ainda ser lisas,
impermeáveis e laváveis.
10.4.1. As embalagens destinadas ao acondicionamento de produtos hortícolas in natura
devem atender à Instrução Normativa Conjunta nº 9, de 12 de novembro de 2002.
10.5. O fornecedor deve se comprometer a fornecer os gêneros alimentícios, conforme as
especificações técnicas (ANEXO I-A) e realizar entrega ponto a ponto nos locais definidos,
exceto os itens arroz, feijão carioca, feijão preto e leite integral longa vida descritos na tabela
do Item 11.1. deste memorial descritivo, que deverão ser entregues diretamente à sede da
prestadora de serviços responsável pela preparação das refeições (Santa Helena Alimentos
– S.H.A., Jacareí/SP).
10.6. Serão rejeitados no recebimento, os produtos que apresentarem sinais de deterioração
e/ou outros defeitos estipulados no ANEXO I-A, embalagens defeituosas ou inadequadas,
que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito
armazenamento do produto, devendo este ser substituído.
10.7. Fica reservado ao Setor de Nutrição da Secretaria Municipal de Educação (SME)
aceitar ou não solicitações do agricultor familiar para substituição de gêneros, justificados
por problemas climáticos que vierem a afetar a sua produção ou outra situação eventual.
Estes casos deverão ser comunicados ao Setor de Nutrição com antecedência mínima de 15
(quinze) dias da data programada para entrega visando a adequação do pedido.
10.7.1. No que se refere à substituição dos itens 10.6 e 10.7., os produtos substitutos devem
constar na relação de itens na mesma chamada pública (Anexo I-A) e ser correlatos
nutricionalmente. A substituição será atestada pelo Responsável Técnico do Setor Nutrição
da SME, que poderá contar com o respaldo do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) (Art.
26, §2º da Resolução/CD/FNDE nº 04/2015).
11. DO LOCAL E DA PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS
11.1. A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser ponto a ponto nos locais abaixo
relacionados, respeitando o cronograma.
PRODUTO

QUANTIDADE
ESTIMADA ANUAL

UNIDADE

LOCAL DE ENTREGA

PERIODICIDADE DE ENTREGA

01

Abacaxi pérola

6980

Un

Unidades escolares

Mensal

02

Abóbora seca

6560

Kg

Unidades escolares

Quinzenal

03

Abobrinha italiana

3230

Kg

Unidades escolares

Mensal

Un

Unidades escolares

Quinzenal

Maço

Unidades escolares

Mensal

Kg

Unidades escolares

Semanal

ITEM

04
05
06

Acelga
Alface crespa
Alho Branco

4310
12070
1290

07
08
09

Arroz branco
Banana nanica
Beterraba

36120
21690
3450

Kg
Kg
Kg

Empresa terceirizada
Unidades escolares
Unidades escolares

Quinzenal
A cada 10 dias
Mensal

10

Caqui Fuyu

560

Kg

Unidades escolares

Anual

Kg

Unidades escolares

Semanal

11

Cebola Baia

5900
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12

Cebolinha

11260

Maço

Unidades escolares

Mensal

Semanal

13

Chuchu

3910

Kg

Unidades escolares

14
15

Cenoura
Couve manteiga

8600
10270

Kg
Maço

Unidades escolares
Unidades escolares

A cada 10 dias
Mensal

16

Feijão carioca

15530

Kg

Empresa terceirizada

Quinzenal

17

Feijão preto

4510

Kg

Empresa terceirizada

Quinzenal

18

Laranja pera

17110

Kg

Unidades escolares

Quinzenal

19

Leite integral UHT

2400

L

Mensal

20

Mamão formosa

9570

Kg

Empresa terceirizada
Unidades escolares

Kg

Unidades escolares

Quinzenal

Kg

Unidades escolares

Anual

Dz

Unidades escolares

Quinzenal
Mensal

21
22
23

Melancia
Mexerica ponkan
Ovo de galinha

29170
750
7720

Mensal

24

Pepino comum

3330

Kg

Unidades escolares

25

Repolho

3500

Un

Unidades escolares

Mensal

26

Salsinha

8320

Maço

Unidades escolares

Semanal

11.1.1. Os endereços das escolas municipais seguem no Anexo II, bem como o endereço da
S.H.A. Alimentos.
11.2. No ato da entrega se faz necessário o preenchimento e assinatura do Termo de
Recebimento pelo representante da SME e pelo fornecedor. Além disso, o agricultor familiar
deve emitir um documento fiscal, anexando-o ao Termo de Recebimento.
12. DOS PREÇOS DE AQUISIÇÃO.
12.1. O preço de aquisição por item possui como base o preço médio pesquisado através de
orçamento realizado em mercados locais, conforme estipulado nos §§ 1º, 2º, 3º e 4º do Art.
29 da Resolução CD/FNDE Nº 04/2015.
12.2. Nos preços de aquisição já estão incluídas as despesas como frete, embalagens,
armazenamento, distribuição, transporte, recursos humanos e materiais, assim como os
encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente edital,
conforme Planilha de Preços de Aquisição (anexo III).
13. DO PAGAMENTO.
13.1. O pagamento será realizado até 11 dias fora da semana (DFS) após a última entrega
do mês, através de depósito bancário, mediante apresentação de documento fiscal
correspondente ao fornecimento efetuado.
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ANEXO II
LOCAL DE ENTREGA
Empresa terceirizada:
UNIDADE

ENDEREÇO

S.H.A. Alimentos.

Avenida Lucas Nogueira Garcez, 2600, Nova Jacareí, Jacareí/SP.

Unidades Escolares:
Região: Centro-Sul
UNIDADE ESCOLAR

ENDEREÇO

EMEF Lamartine Delamare

Rua Capitão João José de Macedo, 90 – Centro.

EMEF Santa Rosa

Rua São Sebastião, 25 – Centro.

EMEF Profª Adélia Monteiro

Estr. Mun. Francisco Eugênio Bicudo, 35 – Campo Grande.

EMEI João Lino Filho

Av Suzana de Castro Ramos, 826 – Jd. do Vale.

EMEI Maria Amélia M. Turci

Rua dos Ibiscos, 580 – Pq. Santo Antônio.

EMEF Profº Tito Máximo

Pça. Luiz Sipulio Filho, 81 – Pq. Santo Antônio.

EMEF Conceição Ap Magalhães Silva

Rua Expedicionário Loureiro Nogueira, 211 - Jardim Paraíso.

Região: Norte
UNIDADE ESCOLAR

ENDEREÇO

EMEF Silvio Silveira Mello Filho

Rua Danton Siqueira Malta, 380 – Jd. Santa Maria.

EMEI Maria José C. Ferreira

Av Orual Salvador, 543 – Jd. Santa Maria.

Região: Oeste
UNIDADE ESCOLAR

ENDEREÇO

EMEF Barão de Jacareí

Pça. Independência, 369 – São João.

EMEF Ricardina dos Santos de Moraes

Rua Graça Aranha, 121 – Jardim Nova Esperança

EMEF Silvia Aparecida Rezende Barreto

Av Lucas Nogueira Garcez, 395 – Jardim Esperança

Região: Leste
UNIDADE ESCOLAR

ENDEREÇO

EMEF Profª Cláudia M. Gaspar Q. do Prado

Rua Junqueira Freire, 140 – Jardim Santa Marina.

EMEF Profº Delly Gaspar Santos

Av Papa João XXIII, 95 – Conjunto São Benedito.

EMEF Profº Décio Moreira

Estr. do Limoeiro, 250 – Jd. Dora.

EMEF Joaquim Passos e Silva

Rua Mogi das Cruzes, 441 – Cidade Salvador.

EMEF Maria Luiza de Souza Pinto Vasques

Estr. do Imperador, 150 – Rio Comprido.

EMEF Verano Camara

Rod. Nilo Máximo, 1613 – Jardim Pitoresco.

EMEI Afonsino Vilhena da Silva

Rua Santo Ivo, 368 – Cidade Salvador.

EMEI Zilda Arns

Rua Dante Siane, 1228 – Jardim Santa Marina.
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ANEXO III
PLANILHA DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO
ITEM

PRODUTO

UNIDADE

QUANTIDADE
ANUAL
ESTIMADA

PREÇO
DE AQUISIÇÃO*

VALOR TOTAL
ANUAL ESTIMADO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Abacaxi pérola
Abóbora seca
Abobrinha italiana
Acelga
Alface crespa
Alho branco
Arroz branco
Banana nanica
Beterraba
Caqui Fuyu
Cebola baia
Cebolinha
Chuchu
Cenoura
Couve manteiga
Feijão carioca
Feijão preto
Laranja pera
Leite integral UHT
Mamão formosa
Melancia
Mexerica ponkan
Ovo de galinha
Pepino comum
Repolho
Salsinha

Um
Kg
Kg
Um
Maço
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Maço
Kg
Kg
Maço
Kg
Kg
Kg
L
Kg
Kg
Kg
Dz
Kg
Um
Maço

6980
6560
3230
4310
12070
1290
25520
21690
3450
560
5900
11260
3910
8600
10270
15530
4510
17110
2400
9570
29170
750
7720
3330
3500
8320

R$ 4,58
R$ 3,12
R$ 4,05
R$ 3,81
R$ 1,72
R$ 19,63
R$ 2,47
R$ 2,87
R$ 3,02
R$ 6,23
R$ 2,84
R$ 2,59
R$ 3,12
R$ 2,66
R$ 2,18
R$ 3,37
R$ 4,22
R$ 2,42
R$ 3,11
R$ 4,45
R$ 1,78
R$ 3,55
R$ 5,63
R$ 3,85
R$ 3,09
R$ 2,54

R$ 31.968,40
R$ 20.467,20
R$ 13.081,50
R$ 16.421,10
R$ 20.760,40
R$ 25.322,70
R$ 89.216,40
R$ 62.250,30
R$ 10.419,00
R$ 3.488,80
R$ 16.756,00
R$ 29.163,40
R$ 12.199,20
R$ 22.876,00
R$ 22.388,60
R$ 52.336,10
R$ 19.032,20
R$ 41.406,20
R$ 7.464,00
R$ 42.586,50
R$ 51.922,60
R$ 2.662,50
R$ 43.463,60
R$ 12.820,50
R$ 10.815,00
R$ 21.132,80

* Preço de aquisição é o preço a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar (Art.
29, §3º da Resolução/CD/FNDE 04/2015).
O preço de aquisição foi obtido através da média dos valores fornecidos pelos fornecedores
do ramo, acrescido do valor de despesas como o frete e a embalagem. Quando o valor
orçado já incluía todas as despesas necessárias, não acrescentou-se frete e/ou embalagem.
O frete corresponde ao rateio do Gasto por Entrega dividido pela quantidade total de cada
item. O valor da embalagem corresponde a 2% sobre o valor da média com frete adicionado.
O valor do frete foi adicionado para os produtos cotados em feiras-livre e distribuidoras, os
quais não possuíam o valor do frete na cotação. O frete foi calculado considerando o trajeto
para atender todas unidades do Anexo 2, sendo considerado como ponto inicial e final das
entregas o Km 157,5 da pista sul da marginal da Dutra, exceto para os itens 7 – Arroz
branco, 16 – Feijão carioca, 17 - Feijão preto e 19 – Leite integral UHT, os quais serão
entregues diretamente na empresa terceirizada (SHA).
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O percurso citado para o cálculo do frete tem distância aproximada de 64,7km, sendo o valor
do combustível considerado a R$4,20 e a média de consumo do veículo de 12Km/L.
Portanto, o valor médio por entrega foi estipulado em aproximadamente R$ 22,65 (64,7Km :
12Km/L X R$ 4,20), rateado por entrega de cada item.
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ANEXO IV – MODELO DO PROJETO DE VENDA

A) MODELO PARA OS GRUPOS FORMAIS
ROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Projeto para atendimento da Chamada Pública nº.001 /2019 I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
Grupo Formal
1. Nome do Proponente

2. CNPJ

3. Endereço

4. Município/UF

5. E-mail

6.

8. Nº DAP Jurídica

9.

10. Agência

Banco

Corrente

12. Nº de Associados

DDD/Fone 7. CEP

11. Conta Nº da Conta

13. Nº de Associados de 14. Nº de Associados com DAP Física
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acordo

com

a

Lei

nº

11.326/2006

15. Nome do representante legal

16. CPF

18. Endereço

17. DDD/Fone

19. Município/UF

II – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
1. Nome da Entidade

2. CNPJ

4. Endereço

3. Município/UF

5. DDD/Fone

6. Nome do representante e e-mail

7. CPF

III– RELAÇÃO DE PRODUTOS

1. Produto

2. Unidade

3. Quantidade

5. Cronograma de Entrega

4. Preço aquisição*
4.1. Unitário

dos produtos

4.2 Total
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OBS: * Preço publicado no Edital Chamada Pública nº / (anexo III)
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:
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B) MODELO PARA OS GRUPOS INFORMAIS

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Projeto para atendimento da Chamada Pública nº.002/2019 I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
Grupo Informal
1. Nome do Proponente

2. CPF

3. Endereço

4. Município/UF

6. E-mail (quando houver)

7. Fone

8. Organizado por Entidade Articuladora

9. Nome da Entidade Articuladora 10.E-mail/Fone

5. CEP

(quando houver)
(

)Sim

(

)Não

II – FORNECEDORES PARTICIPANTES
1. Nome do Agricultor (a) 2. CPF

3. DAP

4. Banco

5.

Familiar

Nº 6.

Agência
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II – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
1. Nome da Entidade

2. CNPJ

3. Município/UF

4. Endereço

5. DDD/Fone

6. Nome do representante e e-mail

7. CPF

III– RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS
1.

Identificação

Agricultor Familiar

do 2. Produto

3.Unidade

4.Quantidade 5.Preço

aquisição*

Unidade
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1

Nome

Total Agricultor

Nº DAP
2

Nome

Total Agricultor

Nº DAP
3

Nome

Total Agricultor

Nº DAP
4

Nome

Total Agricultor

Nº DAP
5

Nome

Total Agricultor

Nº DAP
Total do
Projeto
OBS: * Preço publicado no Edital Chamada Pública nº / (anexo III)
IV – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO
1. Produto

2. Unidade

3. Quantidade

4.

Preço/ 5. Valor Total do Produto

6. Cronograma de Entrega

Unidade
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Total do Projeto:
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 Informal Fone / E-mail:

CPF:

Local e Data:

Agricultores (as) Fornecedores (as) do Grupo Assinatura:
Informal
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C) MODELO PARA OS FORNECEDORES INDIVIDUAIS
PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº.001/2019
I- IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
FORNECEDOR (A) INDIVIDUAL
1. Nome do Proponente

2. CPF

3. Endereço

4. Município/UF

6. Nº da DAP Física

7. DDD/Fone

9.Banco

10.Nº da Agência

5.CEP

8.E-mail (quando houver)

11.Nº da Conta Corrente

II- Relação dos Produtos
Produto

Unidade

Quantidade

Preço de Aquisição*
Unitário
Total

1
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3

4

5
* Preço publicado no Edital n
xxx/xxxx (o mesmo que consta na
OBS chamada pública).
III – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
Nome
CNPJ

Município

Endereço

Fone

Nome do Representante Legal

CPF
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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 Fornecedor Individual
CPF:
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA.

A) Grupos Formais

Referência: Chamada Pública n° 001/2019

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor
Familiar Rural, para o atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE), conforme Lei n° 11.947/2009 e Resolução FNDE n° 04/2015.

Eu, ____________________________________________________ representante da
Cooperativa/Associação____________________________________________________
_______ com CNPJ nº __________________________________ e DAP Jurídica
nº______________________ declaro, para fins de participação no Programa Nacional de
Alimentação Escola – PNAE, que gêneros alimentícios relacionados no Projeto de Venda
são oriundos de produção dos associados/cooperados que possuem DAP Física e
compõem esta Cooperativa/Associação.

Jacareí, (data) ___, de (mês)__________de 2019.

______________________________________
Assinatura
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B) Grupos Informais e Fornecedores Individuais

Referência: Chamada Pública n° 001/2019

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor
Familiar Rural, para o atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE), conforme Lei n° 11.947/2009 e Resolução FNDE n° 04/2015.

Eu,

____________________________________________________,

CPF

nº

__________________________________ e DAP física nº______________________
declaro, para fins de participação no Programa Nacional de Alimentação Escola – PNAE,
que os gêneros alimentícios relacionados no Projeto de Venda em meu nome são
oriundos de produção própria.

Jacareí, (data) ___, de (mês)__________de 2019.

______________________________________
Assinatura
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO CONTROLE DO ATENDIMENTO DO
LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA DOS COOPERADOS/ASSOCIADOS (GRUPOS
FORMAIS).
Referência: Chamada Pública n° 001/2019

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor
Familiar Rural, para o atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE), conforme Lei n° 11.947/2009 e Resolução FNDE n° 04/2015.
O(A) (Nome Do Grupo Formal), _____________________________________, CNPJ
nº_____________________, DAP jurídica nº ______________________ com sede
_____________________________________________________,

neste

ato

representado(a) por (Nome do representante legal de acordo com o Projeto de Venda)
________________________________________________, portador(a) da cédula de
identidade RG nº _________________, CPF nº ___________________, nos termos do
Estatuto Social, DECLARA que se responsabilizará pelo controle do limite individual de
venda de gêneros alimentícios dos agricultores e empreendedores de base familiar rural
que compõem o quadro social desta Entidade, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
por DAP/ANO CIVIL/ ENTIDADE EXECUTORA referente à sua produção, considerando
os dispositivos da Lei nº 11.947/2009 e da Resolução CD/FNDE nº 26/2013 que regem o
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e demais documentos normativos, no
que couber.

Jacareí, (data) ___, de (mês) __________de 2019.

______________________________________
Assinatura
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(MINUTA)
ANEXO VII
CONTRATO Nº 0.____.00/2019
Expediente nº.005/2019
Chamada Pública 001/2019
Secretaria Municipal de Educação
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
FIRMAM O MUNICÍPIO DE JACAREÍ E

Por este instrumento contratual, de um lado o MUNICÍPIO DE JACAREÍ, pessoa jurídica
de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 46.694.139/0001-83, sediado na
Praça dos Três Poderes, nº.73, Centro, Jacareí, SP, CEP 12.327-170, neste ato, por força
do Decreto Municipal nº.1, de 02 de janeiro de 2017 e 639 de 30 de novembro de 2018,
representado pelo gestor da contratação, sr. (NOME), (QUALIFICAÇÃO), doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE, por outro lado...............................................
(nome do grupo formal ou grupo informal ou fornecedor individual), com sede à
Rua.............................., nº........ - ...........................(bairro), na
cidade de
.........................
- UF, inscrita
no CNPJ sob o nº.......................................
(para grupos formais) ou CPF sob nº............................................(grupos informais ou
individuais), Inscrição Municipal nº
...................................., têm entre si justo e acertado o presente CONTRATO DE
FORNECIMENTO, com fundamento na Lei 8.666/93 e suas alterações, mediante as
cláusulas e condições a seguir especificadas.
Este contrato decorre das disposições da Lei Federal nº 11.947/2006 e da homologação
pela autoridade competente da chamada pública nº 00x/2019.
CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO
1.1. É objeto desta contratação o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios,
Hortifrutis, da Agricultura Familiar e/ou Empreendedores Familiares Rurais ou suas
Organizações, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, verba
FNDE/PNAE, no município de Jacareí, nos prazos e quantidades exigidas de acordo com
as solicitações a serem oportunamente emitidas pela CONTRATANTE, por escrito e nas
condições estabelecidas na Cláusula Segunda, parágrafo único deste contrato, todos de
acordo com a CHAMADA PÚBLICA Nº 00X/2019, o qual fica fazendo parte integrante do
presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA 2ª – DAS ENTREGAS
2.1. O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar, atendendo as especificações dos Anexos I do edital
de Chamada Pública nº 001/2019 que passam a integrar este contrato.
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2.2. O início para entrega das mercadorias será após o recebimento da Autorização de
Fornecimento por escrito, emitida por Órgão Competente da Prefeitura Municipal de
Jacareí, em concordância com o cronograma elaborado pelo Setor de Nutrição da
Secretaria Municipal de Educação, no qual será especificado o quantitativo, data e local
de entrega, sendo o prazo do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até
o término da vigência deste contrato.
2.3. Os Hortifrutis deverão ser entregues nas unidades escolares (ANEXO II), conforme o
cronograma de entrega, as quais atestarão o seu recebimento, e deverão atender as
especificações técnicas e as condições de fornecimento estabelecidas nos ANEXOS I do
Edital de Chamada Pública nº 001/2019.
2.3.1. O horário de distribuição dos Hortifrutis nas unidades escolares é das 07h00 às
16h00, sendo que a quantidade estimada a ser entregue será de acordo com o
cronograma elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, respeitando a diversidade
dos cardápios.
2.4. A quantidade dos Hortifrutis a serem adquiridos é estimada com base nos cardápios
elaborados pela Nutricionista da Secretaria Municipal de Educação e executados pelas
escolas.
2.5. Os prazos para início e término da entrega poderão ser alterados, com a anuência
do fornecedor.
2.6. O CONTRATADO se responsabilizará pelo transporte, entrega, carregamento e
descarregamento dos produtos nos locais de entrega. Esse serviço de transporte,
logística e distribuição poderão ser efetuados por empresas especializadas na distribuição
de alimentos e contratada pelo fornecedor.
2.7. Os produtos orgânicos ou agroecológicos quando transportados e armazenados
juntamente com os produtos não orgânicos devem estar devidamente isolados e
identificados, de maneira que não prejudique sua qualidade orgânica e que não induza o
consumidor a erro, conforme Art. 98, do Decreto nº 6.323/2007.
2.8. Os produtos fornecidos pelo CONTRATADO deverão atender ao disposto na
legislação vigente da Agência Nacional da Vigilância Sanitária (ANVISA) e do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
2.9. Serão rejeitados no recebimento os produtos que apresentarem sinais de
deterioração e outros defeitos graves estipulados no ANEXO I do Edital ou embalagens
defeituosas ou inadequadas, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração,
ou que não permita o perfeito armazenamento do produto.
2.10. Todo produto que não correspondam às exigências especificadas no ANEXO I do
Edital, será devolvido à CONTRATADA, devendo ser substituído nos locais de entrega, no
prazo máximo de 1 (um) dia útil, após a notificação da Secretaria Municipal de Educação.
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2.11. As embalagens para entrega dos alimentos devem estar limpas, íntegras, isentas de
rugosidades, frestas e outras imperfeições que possa, comprometer a higienização das
mesmas e serem fontes de contaminação dos alimentos. Além disso, devem ainda ser
lisas, impermeáveis e laváveis.
2.11.1. As embalagens destinadas ao acondicionamento de produtos hortícolas in natura
devem atender à Instrução Normativa conjunta nº09, de 12 de novembro de 2002.
2.12. Para as entregas deverão ser utilizados veículos apropriados de forma a preservar a
qualidade e as características do produto, conforme estipulado no ANEXO I do Edital.
2.13. Fica proibido o uso de caixa de madeira para transporte e armazenamento dos
produtos adquiridos nesta CHAMADA PÚBLICA, Instrução Normativa Conjunta SARC /
ANVISA / INMETRO Nº 09, de 12/11/2002.
CLÁUSULA 3ª – DOS PREÇOS E DO VALOR DO CONTRATO
3.1. Os preços de aquisição unitários dos produtos, objeto do presente Contrato, são
iguais aos Preços de Aquisição do ANEXO III – Planilha de Preços de Aquisição e
apresentados no Projeto de venda.
3.2. No cálculo do preço de aquisição já estão incluídas as despesas com frete, recursos
humanos e materiais, assim como os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e
previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações
decorrentes do presente Contrato.
3.3. Pelo fornecimento dos Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, nos quantitativos
e valores unitários descritos do presente Contrato, o(a) CONTRATADO(A) receberá o
valor total de
R$__________(_____________________).
CLÁUSULA 4ª – DOS REAJUSTES
4.1. Os preços poderão ser reajustados, observadas as regras estabelecidas na Lei
Federal 10.192/01.
4.1.1. Os valores constantes deste contrato serão reajustáveis após o período de 12
(doze) meses, a partir da data limite para apresentação dos envelopes, com a aplicação
da fórmula abaixo:
IPC
R = Po . [ ( -------- ) - 1]
IPCo
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Onde:
R = parcela de reajuste;
Po = preço inicial do contrato no mês de referência dos preços, ou preço do
contrato no mês de aplicação do último reajuste;
IPC/IPCo = variação do IPC FIPE - Índice de Preço ao Consumidor, ocorrida entre o
mês de referência de preços, ou o mês do último reajuste aplicado, e o mês de
aplicação do reajuste.

4.2. As solicitações relativas à aplicação de reajuste de valores deverão ser protocoladas
junto à Administração, devidamente instruídas e endereçadas à Gestão de Contratos da
Secretaria responsável pela contratação, no prazo de 60 (sessenta) dias antes do
vencimento do contrato, sob pena de caducidade.
CLÁUSULA 5ª – DO PAGAMENTO
5.1. O pagamento será feito em até 11 (onze) DFS (dias fora semana) corridos após o
recebimento dos produtos e respectiva nota fiscal/fatura, devidamente assinada pelo
requisitante, juntamente com “TERMO DE RECEBIMENTO” (Cronograma de Entrega)
fornecido pelo representante da Secretaria Municipal de Educação. É vedada a
antecipação de pagamento, para cada faturamento.
5.1.1. Nas hipóteses em que seja obrigatória a emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e),
conforme previsto na Portaria CAT-162, de 29/12/2008, da Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo, a mesma deverá ser encaminhada para o e-mail.
5.1.2. O CONTRATADO (cooperativa/associação) deverá enviar juntamente com a nota
fiscal, a relação dos agricultores participantes daquela entrega, informando os itens e
respectivas quantidades e valores e nota fiscal de venda para a cooperativa,
correspondentes a cada agricultor.
5.1.2.1. Caso a cooperativa/associação não envie relação dos agricultores, conforme
subitem 5.1.2, o pagamento ficará retido até atender esta solicitação, uma vez que se
trata de exigência do FNDE.
5.1.3. Os pagamentos deverão ocorrer através de crédito em conta corrente, devendo a
Contratada indicar o banco para recebimento, preferencialmente um dos seguintes
bancos: Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.
5.2. O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento
do CONTRATADO, está sujeito a pagamento de multa de 2% (dois por cento), mais juros
de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor da parcela vencida.
5.3. Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de situação
regular, apresentados em atendimento às exigências de habilitação, estiverem com
validade expirada o pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos
dentro do prazo de validade.
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CLÁUSULA 6ª – RECURSOS FINANCEIROS
6.1. As despesas da execução deste contrato serão atendidas por conta da dotação
orçamentária nº 020504-12.361.0004.2109-3.3.90.30.00, oriunda de recursos da verba
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
CLÁUSULA 7ª – RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO
7.1. 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 à fiscalização.

7.2. Responsabilizar-se pelo controle qualitativo e quantitativo do produto fornecido.
7.3. Cabe às cooperativas e/ou associações observar, controlar e responsabilizar pelo
limite individual de venda de cada Agricultor Familiar para que não seja ultrapassado o
valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP Familiar/ano/Entidade Executora
(EEx).
7.3.1. As cooperativas e/ou associações deverá igualmente repassar o pagamento
integral, aos seus cooperados/associados participantes do Programa e respectivos
valores de pagamento, para fins de fiscalização.
CLÁUSULA 8ª – RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
8.1. Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários ao fornecimento dos
gêneros alimentícios.
8.2. O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 20 (vinte) anos as
cópias das Notas Fiscais de Compra juntamente com a relação dos agricultores
participantes da entrega, o Documento Padrão de Controle de Entrega (Cronograma de
Entrega) e o Termo de 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.
8.3. Responsabilizar-se pelo controle do atendimento do limite individual de venda nos
casos de comercialização com os grupos informais e agricultores individuais. Também
compete ao CONTRATANTE o controle do limite total de venda das cooperativas e
associações nos casos de comercialização com grupos formais.
8.4. O CONTRATANTE em razão a supremacia dos interesses públicos sobre os
interesses particulares, poderá:
8.4.1. Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de
interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
8.4.2. Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão
do CONTRATADO; e

Praça dos Três Poderes, 73 - Centro – Jacareí/SP.
CEP. 12327-903 – Telefone (12) 3955-9045/9050 – Chamada Pública nº.001/2019-

pág.34

Prefeitura de Jacareí
Secretaria de Administração e Recursos Humanos
- Gerência de Licitações –

8.4.3. Fiscalizar a execução do contrato.
8.5. Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem estar
caracterizada culpa do CONTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econômicofinanceiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por
despesas já realizadas, conforme o caso.
CLÁUSULA 9ª – DA RECISÃO
9.1. Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por
carta, consoante ao item 15.9, poderá ser rescindido, de pleno direito,
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes
casos:
9.1.1. Por acordo entre as partes;
9.1.2. Pela inobservância de qualquer de suas condições;
9.1.3 Quaisquer dos motivos previstos em lei.
CLÁUSULA 10ª – DO PRAZO
10.1. Este contrato será celebrado pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir do
recebimento da competente Autorização de Fornecimento, podendo ser prorrogado
conforme Legislação aplicável.
CLÁUSULA 11ª – DO RECEBIMENTO
11.1. O recebimento de cada fornecimento será provisório para efeito de posterior
verificação da conformidade dos produtos entregues com o objeto contratado e, definitivo,
após a verificação da quantidade e especificação técnica constante do Edital da proposta
da CONTRATADA e consequente aceitação.
11.1.1. Ocorrendo reprovação na conferência, a Prefeitura notificará a Contratada,
estipulando prazo máximo para substituição do produto.
11.2. Não será aceito produto com preço divergente do constante na Autorização de
Fornecimento e proposta vencedora.
11.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade do fornecedor
pela qualidade e garantia do objeto.
CLÁUSULA 12ª – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. A recusa injustificada do convocado em assinar o contrato, dentro do prazo de 05
(cinco) dias corridos caracterizará descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-se às penalidades estabelecidas no item 12.5 deste Contrato.
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12.2. O atraso na entrega do objeto contratado, segundo definido no item 14 do ANEXO I,
sujeitará à CONTRATADA a multa de 0,5% (meio por cento), do valor total do item ou dos
itens em atraso, por dia, até o limite de 10% (dez por cento), o qual excedido configurará
inexecução parcial.
12.3. Pela entrega do objeto em quantidade e/ou qualidade em desacordo com o
especificado, a CONTRATADA será notificada a apresentar defesa prévia para efeitos de
aplicação da penalidade definida no subitem abaixo, ou sanar as irregularidades no prazo
de até 24 (vinte e quatro) horas (este prazo poderá ser reduzido a critério do Município).
12.3.1. Decorrido o prazo da defesa prévia, o Município poderá aplicar multa diária de 1 %
(um por cento) do valor total do contrato, enquanto persistir a irregularidade, até o prazo
de 30 (trinta) dias.
12.4. As multas a que aludem os itens 12.2 e 12.3 e seu subitem não impedem que a
CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções
previstas na CHAMADA PÚBLICA e na Lei.
12.5. Pela inexecução total ou parcial do contrato a CONTRATANTE poderá, garantida a
prévia defesa e observado o disposto no item 12.7 deste Contrato, aplicar à
CONTRATADA as seguintes penalidades:
12.5.1. Advertência;
12.5.2. Multa de 30% (trinta por cento) pela inexecução total, calculada sobre o valor
integral do item contratado;
12.5.3. Multa de 10% (dez por cento) pela inexecução parcial calculada sobre o valor
integral de cada item contratado;
12.5.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com o Município, por prazo não superior a 05 (cinco) anos; e
12.5.5. O participante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver
a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo,
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da
ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de
até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
12.5.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir o Município pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção com base no item anterior.
12.6. Os prazos para defesa prévia serão de 05 (cinco) dias úteis, na hipótese de
advertência, multa e impedimento de contratar com o Município, e de 10 (dez) dias na
hipótese de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
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12.7. As penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações, que poderão ser
cumulativas, serão regidas pelo art. 87, conforme aplicável, da Lei Federal nº 8.666/93.
12.8. O valor das multas aplicadas será recolhido aos cofres do Município de Jacareí,
dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua notificação, mediante guia de recolhimento
oficial.
CLÁUSULA 13ª - FISCALIZAÇÃO
13.1. A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal do contrato, da
Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Jacareí e outras Entidades
designadas pelo CONTRATANTE ou pela legislação.
CLÁUSULA 14ª DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
14.1. É obrigação da CONTRATADA demonstrar à CONTRATANTE, durante todos os
meses de duração do contrato, que mantém as mesmas condições de habilitação e
qualificação exigidas na CHAMADA PÚBLICA.
14.2. O CONTRATANTE poderá exigir, a qualquer tempo durante a execução do
Contrato, a apresentação dos documentos exigidos para a habilitação da CONTRATADA.
CLÁUSULA 15ª DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. O presente contrato rege-se, ainda, pela CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2019, pela
Resolução CD/FNDE nº 26/2013, Resolução CD/FNDE nº 04/2015, pela Lei n°
11.947/2009 e pela Lei nº 8.666/1993, em todos os seus termos.
15.2. A CONTRATADA se obriga ao fornecimento integral do objeto deste contrato, pelo
preço e nas condições oferecidas, não lhe cabendo o direito a qualquer ressarcimento por
despesas decorrentes de custos ou serviços não previstos em sua proposta, seja por erro
seja por omissão.
15.3. Não será permitida a entrega do objeto contratado sem que o órgão competente do
Município de Jacareí emita, previamente, a respectiva AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO.
15.4. Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA quaisquer tributos, taxas ou preços
públicos porventura devidos, em decorrência deste contrato.
15.5. É vedada a subcontratação total e parcial do objeto deste contrato.
15.6. Para os casos omissos, bem como as dúvidas surgidas na execução do presente
contrato, prevalecerão as condições e exigências da CHAMADA PÚBLICA que fica
fazendo parte integrante deste instrumento.
15.7. Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre
as partes, resguardada as suas condições essenciais.
15.8. A CONTRATADA é, exclusivamente, responsável pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste contrato.
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15.9. 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,
transmitido pelas partes.
15.10. Para todas as questões suscitadas na execução deste contrato, não resolvidas
administrativamente, o foro será o da Comarca de Jacareí, com renúncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
Lido e achado conforme, assinam este instrumento, as partes e testemunhas.
Jacareí, ...... de ............................ de 2019.

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:
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ANEXO I-A – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM

IMAGEM ILUSTRATIVA

PRODUTO E ESPECIFICAÇÃO

UNIDA-DE

QUANTIDADE
ESTIMADA ANUAL

Abacaxi Pérola: Comum, Classe de valoração B; unidade
com aproximadamente 1.3kg, formato do fruto cônico,
formato dos frutilhos achatado, espessura da casca fina,
total presença de espinhos na coroa, com coloração verde
01

arroxeada, e coloração da polpa branco-pérola. Sem

UN

6980

KG

6560

KG

3230

UN

4310

danos físicos e isento de podridão, resíduos de
fertilizantes, material terroso, amassados, fasciação,
ferimentos, queimaduras de sol graves, aspectos
passados e murchos e parasitas e larvas.
Abóbora Seca: Extra, Classe de valoração A; unidade
com aproximadamente 10kg, graúda, de primeira, tamanho
e coloração uniforme. Espessura da casca fina, textura lisa
02

e coloração verde-escura rajada de creme. Coloração da
polpa avermelhada. Sem danos físicos e isenta de
resíduos de fertilizantes, enfermidades, material terroso,
umidade externa anormal e parasitas e larvas. Não conter
corpos estranhos aderentes à superfície externa.
Abobrinha Italiana: Extra, Classe de valoração A; unidade
com aproximadamente 20cm de comprimento, coloração
da casca verde clara e rajada com leves estrias escuras e
formato cilíndrico ou bojudo. Isenta de parasitas e larvas,

03

resíduos de fertilizantes, enfermidades, ferimentos,
podridão, dano por praga, virose, aspectos murchos e
passados, material terroso e umidade externa anormal.
Não conter corpos estranhos aderentes à superfície
externa.
Acelga Alongada/Globosa: Extra, Classe de valoração A;
unidade com aproximadamente 1.5kg, de primeira; fresca;

04

Alongada: compacta e base estreita, folhas grandes,
espessa e alongada, coloração externa verde média,
coloração interna branco creme e nervuras brancas.
Globosa: compacta e base larga, folhas grandes, espessa
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e ovalada, coloração externa verde clara, coloração interna
amarelada, nervuras brancas. Sem danos e material
terroso e isenta de podridão, resíduos de fertilizantes,
parasitas e larvas, manchas e aspectos murchos.
Alface Crespa: Especial, Classe de valoração C; maço
com aproximadamente 300g, fresca, de primeira, tamanho
e coloração uniformes; Folhas crespas e verdes, devendo
05

ser bem desenvolvida; firme e intacta; sem danos e isenta
de parasitas e larvas, enfermidades, material terroso e

MAÇO

12070

KG

1290

KG

36120

umidade externa anormal. Livre de resíduos de
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.

Não serão

aceitas folhas amareladas, murchas ou danificadas.
Alho Branco: Tipo 6, Classe de valoração B; cabeça com
aproximadamente 7cm de diâmetro, fresco, apresentando
coloração da casca branca com laivos roxos, coloração da
06

película do bulbo branco. Sem danos físicos e material
terroso e isento de

parasitas e larvas,

resíduos de

fertilizantes, brotos, podridão, ferimentos, quebrados
graves e aspectos murchos e passados.
Arroz Branco: Classe: Branco, longo, fino, polido, tipo I.
Não devendo apresentar mofo, substâncias nocivas,
sujidades, grãos quebradiços e preparação final dietética
inadequada. Embalagem: Deve conter 5 kg do produto,
estar intacta, com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade mínimo de 3 meses a partir
da data de recebimento e peso líquido. Sem danos físicos
e mecânicos e isento de parasitas e larvas e de resíduos
07

de fertilizantes. Seguir: Instrução Normativa nº 6, de 16 de
fevereiro de 2009 do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento; Resolução RDC nº 263, de 22 de
setembro de 2005 da ANVISA - Agência Nacional de
Vigilância Sanitária; Resolução RDC nº 360, de 23 de
dezembro de 2003 da ANVISA para a rotulagem do
produto; Portaria SVS/MS nº 326, de 30 de Julho de 1997
da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da
Saúde.
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Banana tipo Nanica: De primeira, classe de valoração A;
unidade com aproximadamente 20 cm de comprimento e
3,5 cm de diâmetro, fresca, coloração da casca amarelo
esverdeada, espessura da casca fina, coloração da polpa
08

branco-creme, devendo ser bem desenvolvidas.

Sem

danos físicos e isenta de enfermidades, resíduos de

KG

21690

KG

3450

KG

560

KG

5900

MAÇO

11260

fertilizantes, material terroso, umidade externa anormal,
podridão, ferimentos, danos por pragas e aspectos
murchos e passados. Ausência de sujidades, parasitas e
larvas.
Beterraba: Extra A, classe de valoração B; unidade com
aproximadamente 9cm de diâmetro, sem folhas; bem
desenvolvida. Tamanho e coloração uniformes. Sem
09

danos físicos e material terroso e isenta de enfermidades,
material terroso,

resíduos de fertilizantes, parasitas,

larvas, aspecto murcho e/ou passado e umidade externa
anormal.
Caqui Fuyu: Classe de valoração B; unidade com
aproximadamente 8cm de diâmetro equatorial, fresco,
maduro, formado do fruto globoso e achatado, coloração
10

da casca laranja, coloração da polpa amarelo alaranjada.
Sem danos físicos e material terroso e isento de parasitas
e larvas, resíduos de fertilizantes, podridão, ferimentos, e
aspectos imaturos e passados.
Cebola Baia: De primeira, média, classe de valoração B;
unidade com aproximadamente 7cm de diâmetro
equatorial, fresca, apresentando coloração da casca

11

avermelhada, coloração da polpa amarela. Sem danos
físicos e material terroso e isento de parasitas e larvas,
brotos,

resíduos de fertilizantes, ferimentos, podridão,

perda do catafilo interno.
Cebolinha: Extra, classe de valoração A; maço com
aproximadamente 135 g, com bulbos brancos e alongados
12

e suas folhas verdes com 20-40 cm, compridas e
cilíndricas, como tubos ocos, classe de coloração A. Sem
danos físicos e material terroso e isento de parasitas e
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larvas, resíduos de fertilizantes, coloração amarelada e
aspecto murcho.

Chuchu: De primeira, Extra AA, Classe de valoração A;
unidade com aproximadamente 300g, fresco, formato do
pescoço curto ou alongado, textura da casca gomada ou
13

lisa com coloração verde. Isento de parasitas e larvas,

KG

3910

KG

8600

MAÇO

10270

KG

15530

resíduos de fertilizantes, danos físicos, material terroso,
podridão, ferimentos, deformações e aspectos murchos e
passados.
Cenoura: Extra; Classe de valoração C; unidade com
aproximadamente

20

cm

de

comprimento,

bem

desenvolvida. Tamanho uniforme, coloração da casca
alaranjada, formato cilíndrico a cônico, ápice arredondado
14

ou apontado e textura da casca lisa. Isenta de parasitas e
larvas, resíduos de fertilizantes, enfermidades e umidade
externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes,
parasitas e larvas. Sem danos físicos, deformações e
material terroso.
Couve Manteiga: Extra, classe de valoração A; maço com
aproximadamente 350g, fresca, formato do limbo orbicular
e assimétrico, com coloração verde clara, coloração do

15

pecíolo verde, coloração da nervura branca esverdeada.
Sem danos físicos e material terroso e isento de parasitas
e larvas,

resíduos de fertilizantes, cores amareladas,

podridão e aspectos murchos.
Feijão Carioca: Classe: Carioca, tipo 1, de primeira
qualidade, aspecto brilhoso, liso, constituído de no mínimo
90% de grãos na cor característica à variedade
16

correspondente, de tamanho e formato natural, maduros,
limpos e secos. Sem a presença de grãos mofados,
carunchados e/ou quebradiços, isento de parasitas e
larvas, resíduos de fertilizantes, material terroso e pedras.
Embalagem: Deve conter 5 kg do produto, estar intacta,
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com identificação do produto, marca do fabricante, prazo
de validade mínimo de 3 meses a partir da data de
recebimento e peso líquido. Seguir: Instrução Normativa
nº12 de 28 de Março de 2008 do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento; Resolução RDC nº 360, de 23
de dezembro de 2003 da ANVISA para a rotulagem do
produto; Portaria SVS/MS nº 326, de 30 de Julho de 1997
da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da
Saúde.
Feijão Preto: Classe: Preto, tipo 1, de primeira qualidade,
aspecto brilhoso e coloração preta, sendo constituído de
no mínimo 90% de grãos na cor característica a variedade
correspondente, tamanho e forma natural, maduros,
limpos, secos e sem apresentar qualquer forma de
umidade e grãos quebradiços. Sem danos físicos e isento
de parasitas e larvas, materiais terrosos, resíduos de
fertilizantes, podridão, machucados, aspectos murchos,
17

mofos e pedras. Embalagem: Deve conter 5 kg do produto,
estar intacta, com identificação do produto, marca do

KG

4510

KG

17110

fabricante, prazo de validade mínimo de 3 meses a partir
da data de recebimento e peso líquido. Seguir: Instrução
Normativa nº12 de 28 de Março de 2008 do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Resolução RDC nº
360, de 23 de dezembro de 2003 da ANVISA para a
rotulagem

do

produto;

Portaria

SVS/MS nº 326, de 30 de Julho de 1997 da Secretaria de
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.
Laranja Pêra: Classe de valoração A; unidade com
aproximadamente 7 cm de diâmetro equatorial, fresca,
formato elíptico ou esférico, com coloração da casca
laranja amarelada ou verde alaranjada, coloração da polpa
18

laranja ou amarelada, textura da casca lisa ou levemente
áspera e ausente de umbigo. Sem danos físicos e material
terroso e isenta de parasitas e larvas, podridão, resíduos
de fertilizantes, danos por praga, ferimentos, e aspectos
murchos e imaturos.
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Leite

integral

homogeneizado,

longa

vida:

submetido

De
ao

vaca

integral

processo

de

ultrapasteurização (UHT ou UAT). Embalagem Tetra Pack
em 1 litro com selo SIF, que preserve a integridade e
qualidade do produto, com prazo de validade de no
mínimo 2 meses a partir da data de recebimento.
Rotulagem: Deve atender a legislação vigente. Nota:
19

Produto com registro obrigatório no MAPA (SIF), devendo

L

2400

KG

9570

KG

29170

atender as legislações vigentes. Sem danos físicos e
mecânicos. Seguir: Resolução RDC nº 360, de 23 de
dezembro de 2003 da ANVISA para a rotulagem do
produto; Portaria SVS/MS nº 326, de 30 de Julho de 1997
da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da
Saúde; Resolução RDC nº 12, DE 02 DE JANEIRO DE
2001 da ANVISA; Portaria nº 370, de 4 de Setembro de
1997 do Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
Mamão Formosa: Comum, classe de valoração A,
unidade com aproximadamente 1.5kg, fresco, formato do
fruto piriforme alongado e com a ponta arredondada ou
globular pontudo, sulcos intermediários a profundos na

20

casca, coloração amarelo alaranjada, coloração da polpa
alaranjada. Sem danos físicos e material terroso e isento
de parasitas e larvas, resíduos de fertilizantes, defeitos na
polpa, podridão, ferimentos e aspectos murchos e
imaturos.
Melancia: Comum, classe de valoração B; unidade com
aproximadamente 10kg, madura, tamanho médio e de
primeira qualidade; coloração de fundo verde claro ou

21

verde escuro, coloração da polpa vermelha, listras finas,
grossas ou ausentes. Sem danos físicos e isenta de
parasitas e larvas, podridão, resíduos de fertilizantes,
queimaduras de sol, oco, polpa branca, deformação,
amassados, ferimento, virose e material terroso.
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Mexerica Ponkan: Classe de valoração B, unidade com
aproximadamente 7cm de diâmetro equatorial, fresca,
formato arredondado com achatamento nos pólos,
22

presença de sementes, casca fina e solta, albedo espesso,
coloração da casca laranja, coloração da polpa laranja.

KG

750

DZ

7720

KG

3330

Sem danos físicos e isento de parasitas e larvas, resíduos
de fertilizantes, podridão, danos por pragas, material
terroso, ferimentos e aspectos imaturos e passados.
Ovo de Galinha: Tipo grande e fresco, categoria A. Com
peso mínimo de 50 g por unidade, deve ser uniforme,
íntegro, limpo, e de casca lisa.
Nota: Produto com registro obrigatório no MAPA (SIF),
devendo atender as legislações vigentes. Não deverá
apresentar manchas, rachaduras, defeitos na casca ou
sujidades, de tamanho uniforme e cor branca, proveniente
de granja sob inspeção oficial. Data de validade mínima
23

de 18 dias a contar da data do recebimento. O produto
deverá ser embalado em dúzias, seguindo recomendações
da legislação vigente, inclusive sobre rotulagem. Seguir:
Portaria Nº 1, de 21 de Fevereiro de 1990 do Ministério de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Resolução RDC nº
360, de 23 de dezembro de 2003 da ANVISA para a
rotulagem do produto; Resolução RDC nº 35, de 17 de
junho de 2009; Resolução Nº 005 de 05 de Julho de 1991;
Resolução RDC nº 12, de 02 de Janeiro de 2001 da
ANVISA.

24

Pepino Comum: Extra AA, Classe de valoração A;
unidade com aproximadamente 18cm, de primeira
qualidade, fresco, coloração da casca verde escura,
textura da polpa macia, com presença de sementes. Sem
danos e isento de parasitas e larvas,
fertilizantes,

resíduos de

podridão, ferimentos, material

terroso,

deformações, virose e aspectos de podridão e murcho.
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Repolho:

Extra,

arredondado,

unidade

com

UN

3500

MAÇO

8320

aproximadamente 1kg, fresco, tipo de cabeça redonda
achatada, coloração das folhas verde ou roxa, textura lisa.
Sem danos e isento de parasitas e larvas, ferimentos,
resíduos de fertilizantes, danos por pragas, material
terroso, podridão e aspecto murcho.
26

Salsinha: Especial, Classe de valoração B; maço com
aproximadamente 180g, folhas alternas, pinadas de
coloração verde intenso, muito parecida com o coentro,
sem apresentar odor característico, classe de coloração A.
Sem danos físicos e material terroso e isento de parasitas
e larvas, resíduos de fertilizantes, coloração amarelada e
aspecto murcho.
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