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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS/SP
Rua Siqueira Campos, S-64 – Centro – CEP 17.280-000 – Pederneiras/SP
Fone (14) 3283 9570 – Fax (14) 3284 1764 – www.pederneiras.sp.gov.br

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2019
PROCESSO Nº 84/2019

Denominação:_________________________________________________________

CNPJ nº:______________________________________________________________

Endereço:_____________________________________________________________

e-mail:________________________________________________________________

Cidade:_________________________________ Estado:_____________________

Telefone:_________________________________ Fax:________________________

Obtivemos,  através  do  acesso  à  página  www.pederneiras.sp.gov.br,  nesta  data,  cópia  do
instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local: _________________________, _____ de ___________________ de 2019.

___________________________
Assinatura

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria
preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Secretaria de Compras e Licitações, por
meio do fax (14) 3284-1764 ou do e-mail compras@pederneiras.sp.gov.br. 

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Pederneiras da responsabilidade da
comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no
instrumento  convocatório,  bem  como  de  quaisquer  informações  adicionais,  não  cabendo
posteriormente qualquer reclamação.

Maiores informações através do telefone (14) 3283 9576, com o responsável pelas licitações.
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2019

Processo nº 84/2019 

Chamada Pública n.º 02/2019 para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para
alimentação escolar com dispensa de licitação, Lei n.º 11.947, de 16/07/2009, Resolução n.º 26 do
FNDE, de 17/06/2013, alterada pela Resolução nº 4, de 02/04/2015.

O Município de Pederneiras/SP, com sede à Rua Siqueira Campos, nº S-64 - centro, inscrita no CNPJ sob o
nº 46.189.718/0001-79, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Vicente Juliano Minguili Canelada,
no  uso  de  suas  prerrogativas  legais,  e  considerando  o  disposto  na  Lei  nº.  11.947/2009  e
Resolução/CD/FNDE  nº.  26/2013,  alterada  pela  Resolução  nº  04,  de  02/04/2015,  comunica  aos
interessados  que  está  procedendo  CHAMADA  PÚBLICA  para  aquisição  de  gêneros  alimentícios  da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar. Os interessados (Grupos Formais e Informais ou Fornecedores Individuais) deverão
apresentar  os  envelopes contendo  a documentação para habilitação e o Projeto de Venda  até o dia
24/07/2019, às 9:00 horas, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Pederneiras,  sendo que a
abertura dos referidos envelopes ocorrerá no mesmo dia às 9:15 hs.

1. DO OBJETO

O objeto da presente Chamada Pública é a de aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e
do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE,
conforme especificações dos gêneros alimentícios abaixo:

Item Qtde. Un. Produto
Preço de Aquisição (R$)
Unitário Total

01

200 kg mel, elaborado por abelhas, a partir do néctar de
flores  e  ou  exsudatos  sacarinicos  de  plantas,
isento  de  substâncias  estranhas,  sujidades,
parasitas e de corretivos de acidez, sachês de 10
gramas a 12 gramas, acondicionado em caixa de
papelão, com validade de 2 anos a partir da data
de  entrega.  Suas  condições  deverão  estar  de
acordo com a NTA 55 Decreto 12.486/78.  Conter
na  embalagem   impresso  de  forma  indelével:
registro  do  fabricante  no  M.A./  SIF  /  DIPOA,
marca,  nome do  fabricante e fantasia,  CNPJ, e-
mail,  n°  do  lote,  data  de  fabricação,  validade,
peso, composição  e telefone do SAC (serviço de
atendimento  ao  consumidor).    Fornecer  duas
amostras  em  embalagem  original  iguais  as  que
serão  entregues,  devidamente  rotuladas  e
identificadas para testes de degustação.

50,00 10.000,00
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02

200 kg mel, elaborado por abelhas, a partir do néctar de
flores  e  ou  exsudatos  sacarinicos  de  plantas,
isento  de  substâncias  estranhas,  sujidades,
parasitas e de corretivos de acidez,  bisnaga de
400 gramas a 01 kg, acondicionado em caixa de
papelão, com validade de 2 anos a partir da data
de  entrega.  Suas  condições  deverão  estar  de
acordo com a NTA 55 Decreto 12.486/78. Conter
na  embalagem   impresso  de  forma  indelével:
registro  do  fabricante  no  M.A./  SIF  /  DIPOA,
marca,  nome do  fabricante e fantasia,  CNPJ, e-
mail,  n°  do  lote,  data  de  fabricação,  validade,
peso, composição  e telefone do SAC (serviço de
atendimento  ao  consumidor).  Fornecer  duas
amostras  em  embalagem  original  iguais  as  que
serão  entregues,  devidamente  rotuladas  e
identificadas para testes de degustação.

30,00 6.000,00

03

27.000 unid
.

suco  de  uva  natural  integral  pasteurizado:
100% suco de uva natural  integral  pasteurizado,
produto obtido a partir  da extração da fruta-uva,
sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos
e  de  detritos  animais  ou  vegetais,  não  deverá
conter fragmentos  de partes não comestíveis da
fruta,  nem  substâncias  estranhas  à  sua
composição  normal,  características  sensoriais
(aspecto,  cor,  odor  e  sabor)  próprios  da  fruta,
pronto para consumo, sem adição de água, sem
adição de açúcar, validade de 08 meses a partir da
data de entrega.  Embalagem primária:  cartonada
asséptica  longa  vida  (Tetra  Pak)  de 200  ml,
acompanhada  de  canudo  de  polipropileno
protegido por filme transparente de polipropileno.
Embalagem  secundária:  caixa  de  papelão
reforçada  com  abas  superiores  e  inferiores
vedadas  que  garanta  a  integridade  do  produto.
Conter  na  embalagem   impresso  de  forma
indelével: registro do fabricante no MAPA, marca,
nome do fabricante e fantasia, CNPJ, e-mail, n° do
lote,  data  de  fabricação,  validade,  peso,
composição   e  telefone  do  SAC  (serviço  de
atendimento  ao  consumidor).   Fornecer  duas
amostras  em  embalagem  original  iguais  as  que
serão  entregues,  devidamente  rotuladas  e
identificadas para testes de degustação.

1,90 51.300,00
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04

9.000 kg arroz  polido  tipo 1,   longo e fino,  seco,  grãos
inteiros, com teor de umidade máxima 15%, isento
de sujidades e materiais estranhos, acondicionado
em saco plástico contendo 05 kg, validade mínima
de 05 meses a contar da data da entrega  e suas
condições deverão estar de acordo com a NTA-33
(Decreto  12.486  de  20/10/78).  Conter  na
embalagem: marca, nome do fabricante e fantasia,
CNPJ,  e-mail,  n°  do  lote,  data  de  fabricação,
validade,  peso,  composição,  telefone  do  SAC
(serviço  de  atendimento  ao  consumidor).
Fornecer  duas  amostras em embalagem original
iguais  as  que  serão  entregues,  devidamente
rotuladas  e  identificadas  para  testes  de
degustação.

2,58 23.220,00

05

10.800 litros leite de vaca, UHT, integral, teor de matéria gorda
mínimo de 3%, e com validade mínima de 100 dias
a  contar  da  data  da  entrega,  em  embalagem
esterelizada  e  herméticamente  fechadas,  tipo
longa vida (Tetra Pak) contendo 1 litro. Conter na
embalagem  impresso de forma indelével: registro
do fabricante no M.A./ SIF / DIPOA, marca, nome
do fabricante e fantasia, CNPJ, e-mail, n° do lote,
data de fabricação, validade, peso, composição  e
telefone  do  SAC  (serviço  de  atendimento  ao
consumidor).   Fornecer  duas  amostras  em
embalagem original iguais as que serão entregues,
devidamente rotuladas e identificadas para testes
de degustação.

2,55 27.540,00

06

1.000 kg leite  em pó integral,   embalado  em  recipiente
hermético e aluminizado ou lata contendo de 380
gramas a 01 kg, validade mínima de 08 meses a
contar  da  data  de  entrega   e  suas  condições
deverão  estar  de  acordo  com  a  NTA  369  de
04/09/97.  Rendimento mínimo:  7,5  litros  de leite
pronto para cada kg de produto. Deverá conter em
uma porção de 100 gramas:  Valor energético: no
mínimo 485 kcal;  Carboidratos:  no mínimo 36%;
Proteína:  no  mínimo  25%;  Gorduras  totais:  no
máximo 28%; Cálcio:  no mínimo 890 mg; Sódio:
no máximo 370 mg e Gordura trans: 0 g. Conter na
embalagem  impresso de forma indelével: registro
do fabricante no M.A./ SIF / DIPOA, marca, nome
do fabricante e fantasia, CNPJ, e-mail, n° do lote,
data de fabricação, validade, peso, composição  e
telefone  do  SAC  (serviço  de  atendimento  ao
consumidor).    Fornecer  duas  amostras  em
embalagem original iguais as que serão entregues,
devidamente rotuladas e identificadas para testes
de degustação.

14,90 14.900,00
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07

7.500 kg farinha de trigo, fina,  para panificação,  obtida
do trigo moído,  de cor  branca,  pré mistura para
pão  francês,  melhorador  tripla  ação,  isenta  de
sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação,
mofo e materiais  estranhos em sua composição,
acondicionado em saco de rafia pesando 25 kg,
com validade de no mínimo 30 (trinta) dias da data
de entrega,  e  suas  condições  deverão  estar  de
acordo com a (Portaria N-54 de 18/07/96). Conter
na  embalagem   impresso  de  forma  indelével:
marca,  nome do  fabricante e fantasia,  CNPJ, e-
mail,  n°  do  lote,  data  de  fabricação,  validade,
peso, composição, técnico responsável e telefone
do SAC (serviço de atendimento ao consumidor).
Fornecer  duas  amostras em embalagem original
iguais  as  que  serão  entregues,  devidamente
rotuladas  e  identificadas  para  testes  de
degustação.

1,57 11.775,00

Total geral 144.735,00

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. Ficha nº 640 - Material de Consumo - 02.14.04 - Coordenadoria de Alimentação Escolar

3. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

3.1. Para participação da presente Chamada Pública, o Grupo formal ou informal e o agricultor individual,
deverá apresentar os documentos de habilitação e a sua proposta em envelopes distintos, identificados,
respectivamente, como de nº 01 e nº 02, para o que se sugere a seguinte identificação: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2019
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS
PROPONENTE (NOME COMPLETO)

--------------------------------------------------------------------- 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2019
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA
PROPONENTE (NOME COMPLETO)

4. DA HABILITAÇÃO (Envelope nº 01)

4.1. Envelope nº. 01 – Habilitação do Grupo Formal 

4.1.1. O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 001 os documentos abaixo relacionados, sob
pena de inabilitação:

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
b) Extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal  relativa aos Débitos relativos  aos  Tributos

Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive o INSS;
d) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
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e) Prova de  regularidade  para com a Justiça do Trabalho,  mediante  a apresentação de Certidão
Negativa de Débitos  Trabalhistas (CNDT)  ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas  com os
mesmos efeitos da CNDT, nos termos da Lei nº 12.440/2011;

f) Cópia do Estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade, registrado na Junta Comercial, no
caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de associações.
Em se tratando de empreendimentos familiares, deverá ser apresentada cópia do Contrato Social,
registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas;

g) Declaração firmada por seu representante legal de que se encontra em situação regular perante o
Ministério  do  Trabalho,  nos  termos do  disposto  no  inciso  XXXIII  do  artigo  7º  da  Constituição
Federal, conforme Anexo V;

h) Declaração  de  que  os  gêneros  alimentícios  a  serem  entregues  são  produzidos  pelos
associados/cooperados relacionados no Projeto de Venda.

i) Declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento do limite
individual de venda de seus cooperados/associados.

4.2. Envelope nº. 01 – Habilitação do Grupo Informal

4.2.1. O Grupo Informal deverá apresentar no envelope nº 001 os documentos abaixo relacionados, sob
pena de inabilitação:

a) Cópia de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);
b) Extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;
c) Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos agricultores

familiares relacionados no Projeto de Venda.

4.3. Envelope nº 01 – Habilitação do Agricultor individual

a) Cópia de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);
b) Extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;
c) Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria,

relacionada no Projeto de Venda.

4.4. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou por membro da Comissão de Julgamento
da Chamada Pública, ou publicação em órgão de imprensa oficial.

4.5. Na ausência ou irregularidade de qualquer dos documentos constantes dos subitens anteriores,
será  concedido  o  prazo  de  até  03  (três)  dias  úteis  para  que  o  interessado  participante  desta
Chamada Pública proceda à regularização da documentação.

5. DO PROJETO DE VENDA (Envelope nº. 002)

5.1. O envelope nº. 002 deverá conter o Projeto de Venda, cujo modelo constitui o Anexo I deste Edital.

5.2. Os preços de aquisição são aqueles constantes da cláusula 1 do objeto deste Edital.

5.3 - 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.

5.4 - No caso de Grupo Informal, o Projeto de Venda deverá conter a assinatura do seu representante legal
e de todos os agricultores participantes. 
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6. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS

6.1.  As amostras dos  produtos a serem adquiridos  pelo Município  deverão ser  entregues no Cempra,
localizado na Rua Felipe Antonio Franco,  nº  L-221 - Vila  Ruiz,  nesta cidade de Pederneiras/SP, pelo
licitante classificado provisoriamente em primeiro  lugar,  no prazo de até  05 (cinco)  dias  úteis  após  a
publicação da classificação provisória no Diário Oficial do Município, para avaliação e seleção do produto a
ser adquirido. 

6.2.  As amostras deverão ser identificadas com o nome do fornecedor.

6.3. A não apresentação das amostras ou a apresentação de amostra em desacordo com as exigências
deste edital implicará na automática desclassificação do item e/ou proposta.

6.4 - Deverão ser apresentadas 02 (duas) amostras em embalagem original igual a que será entregue pelo
fornecedor vencedor, de cada item.

6.5. As amostras serão analisadas por uma Equipe Técnica da Prefeitura Municipal, que observará como
critérios  de avaliação as especificações descritas  para cada gênero alimentício,  conforme item 1 deste
edital, além das seguintes exigências:

itens 01 e 02  - mel, elaborado por abelhas: serão avaliadas: características sensoriais (textura/aspecto,
cor,  sabor, odor), físico-química,  prazo de validade,  embalagens primária e secundária, rotulagem, peso
unitário do produto e acondicionamento.

item  03  -  suco  de  uva  natural  integral  pasteurizado: serão  avaliadas:  características  sensoriais
(textura/aspecto, cor, sabor,  odor), físico-química,  prazo de validade,  embalagens primária e secundária,
rotulagem, peso unitário do produto e acondicionamento.

item 04 - arroz polido tipo 1: serão avaliados: qualidade dos grãos (inteiros, secos, mofados, ardidos), não
pode apresentar sujidades, materiais estranhos, insetos, rendimento e uniformidade  dos grãos no ponto de
cocção e as características sensoriais (textura/aspecto, cor, sabor, odor), físico-química, prazo de validade,
embalagens primária e secundária, rotulagem, peso unitário do produto e acondicionamento;

item 05 -  leite de vaca, UHT, integral: serão avaliadas:  características sensoriais (textura/aspecto, cor,
sabor, odor), físico-química, prazo de validade, embalagens primária e secundária, rotulagem, peso unitário
do produto e acondicionamento.

item 06 -  leite em pó integral: serão avaliadas:  características sensoriais  (textura/aspecto,  cor,  sabor,
odor), físico-química, prazo de validade, embalagens primária e secundária,  rotulagem, peso unitário do
produto e acondicionamento.

item  07  -  farinha  de  trigo,  fina,  para  panificação: serão  avaliadas:  características  sensoriais
(textura/aspecto, cor, sabor, odor), físico-química, prazo de validade,  rendimento, embalagens primária e
secundária, rotulagem, peso unitário do produto e acondicionamento.

Observações: 

a) para todos os produtos:

Análise da Embalagem:  Será avaliado se a embalagem mantém a integridade física do produto,  sem
aberturas, amassaduras, rasgadas ou furadas e;

Análise da Rotulagem: Nos rótulos das embalagens primárias deverão constar de forma clara e indelével
as seguintes informações: Especificações sobre o produto (nome do fabricante e fantasia, CNPJ, e-mail,
telefone do SAC, nº do lote, data de fabricação, validade, peso, composição/ingredientes, nome do técnico
responsável e número do registro, informações sobre precaução, marca, registro no M.S., M.A/SIF/DIPOA,
conteúdo, instruções de uso, informações nutricionais, modo de preparo e armazenamento). 
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Análise do Produto Pronto: Serão avaliadas características sensoriais (textura/aspecto, cor, sabor, odor).

6.6. Após a análise do produto será emitido Parecer ou Laudo devidamente assinado e identificado pela
Equipe Técnica da Prefeitura Municipal.  

7. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS

7.1. Para seleção, os projetos de venda habilitados serão divididos em: grupo de projetos de fornecedores
locais, grupo de projetos do território rural, grupo de projetos do estado, e grupo de propostas do País. 

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

7.2.1. O grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre os demais grupos. 

7.2.2. O grupo de projetos de fornecedores do território rural terá prioridade sobre o do estado e do País. 

7.2.3. O grupo de projetos do estado terá prioridade sobre o do País. 

7.3. Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção: 

7.3.1.  Os assentamentos de reforma agrária,  as comunidades tradicionais  indígenas e as comunidades
quilombolas, não havendo prioridade entre estes; 

7.3.2. Os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, segundo a
Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003; 

7.3.3. 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); 

7.4. Caso não sejam obtidas as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo de projetos de
fornecedores locais, estas deverão ser complementadas com os projetos dos demais grupos, de acordo
com os critérios de seleção e priorização estabelecidos nos itens 7.1 e 7.2. 

7.5.  No  caso  de  empate  entre  Grupos  Formais  de  assentamentos  da  reforma  agrária,  comunidades
quilombolas  e/ou indígenas,  em referência  ao disposto no subitem 7.3.1,  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). 

7.6. No caso de empate entre Grupos Formais, em referência ao disposto no subitem 7.3.3, terão prioridade
organizações produtivas com maior porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares
rurais no seu quadro de associados/ cooperados, conforme DAP Jurídica. 

7.7. Em caso de persistência de 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.

8. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS

8.1 - Os gêneros alimentícios deverão ser entregues parceladamente, no Cempra, localizado na Rua Felipe
Antonio Franco, nº L-221 - Vila Ruiz, nesta cidade de Pederneiras, no horário das 7h00 às 12h00, em dias
de expediente normal, em até 10 (dez) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento, durante o
período de 04 (quatro) meses, conforme Cronograma de Entrega constante do Anexo II deste Edital, no qual
se atestará o seu recebimento.

Rua Siqueira Campos, S-64 – Centro – CEP 17280-000 – Pederneiras/SP
Tel.: (14) 3283 9570 – Fax: (14) 3284 1764 – www.pederneiras.sp.gov.br



            PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 

8.2.  O transporte deverá ser  realizado  em veículos  dentro dos padrões  de higiene estabelecidos  pela
Vigilância Sanitária.

8.3.  Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros,  transporte,  carga e
descarga, tributos e encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.

9. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1. O objeto da presente Chamada Pública será recebido provisoriamente, no ato da entrega, para efeito
de posterior verificação da conformidade dos produtos com as especificações deste edital. 

9.2. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá:

a) se disser respeito à especificação,  rejeitá-lo  no todo ou em parte,  determinando sua substituição ou
rescindindo  a  contratação,  sem  prejuízo  das  penalidades  cabíveis;

a.1)  na  hipótese  de  substituição,  a  Contratada  deverá  fazê-la  em  conformidade  com  a  indicação  da
Administração,  no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis,  contados da notificação por escrito, mantido o
preço inicialmente contratado;

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do
Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço
inicialmente contratado.

9.3.  O  recebimento  do  objeto  dar-se-á  definitivamente,  após  verificação  do  atendimento  integral  da
quantidade e das especificações contratadas. 

10. DOS PAGAMENTOS

10.1. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias corridos, contados da data da entrega efetiva de
todos os produtos constantes da respectiva Autorização de Fornecimento, por meio de depósito em conta
corrente, após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela Nutricionista da Prefeitura
Municipal.

10.2.  As  notas  fiscais/faturas  que  apresentarem  incorreções  serão  devolvidas  à  Contratada  e  seu
vencimento ocorrerá  em até 10 (dez) dias corridos após a data de sua apresentação válida.

10.3 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido,
de alguma forma,  para  tanto,  fica convencionado  que  a taxa  de compensação  financeira  devida  pelo
CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.
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I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)    I = (6/100)
     365

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

11. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

11.1. Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 87 da lei federal nº 8.666/93, a Contratada ficará sujeita
às seguintes penalidades, garantida a defesa prévia: 

11.1.1. Pela recusa injustificada da assinatura do instrumento de Contrato dentro do prazo estabelecido,
multa de 20% (vinte por cento).

11.1.2. Pela recusa injustificada de retirar a Autorização de Fornecimento dentro do prazo estabelecido ou
de recebê-la dentro de sua validade, multa de 20% (vinte por cento).

11.1.3. Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:

11.1.3.1. Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três décimos por cento), calculada sobre o valor total da
Autorização de Fornecimento, por dia de atraso; 

11.1.3.2. A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexecução total da obrigação; 

11.1.4. Pela inexecução parcial do ajuste, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Autorização
de Fornecimento;

11.1.5. Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Autorização de
Fornecimento;

11.1.6. Aplicadas as multas, a Administração descontará do primeiro pagamento que fizer à Contratada,
após a sua imposição;

11.1.7.  As  multas  previstas  não  têm  caráter  compensatório,  porém  moratório  e  conseqüentemente  o
pagamento delas não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu
ato punível venha a acarretar à Administração.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. A presente Chamada Pública poderá ser obtida na Secretaria de Compras e Licitações da Prefeitura
Municipal, no horário das 7h30 às 11h30 e das 13hs às 17hs, ou através do site www.pederneiras.sp.gov.br;

12.2. Na análise das propostas e na aquisição dos alimentos, serão observados os critérios estabelecidos
nos artigos 24 e 25 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, alterada pela Resolução nº 04,
de 02 de abril de 2015.

12.3. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento;

12.4. O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para a alimentação
escolar deverá respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por DAP Familiar /ano/entidade
executora, e obedecerá as seguintes regras: 

12.4.1. 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 Familiar /ano/EEx. 
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12.4.2. Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será o resultado do
número de agricultores familiares,  munidos de DAP Familiar, inscritos na DAP Jurídica multiplicado pelo
limite individual de comercialização, utilizando a seguinte fórmula: 

Valor máximo a ser contratado = nº de agricultores familiares (DAPs familiares) inscritos na DAP jurídica x
R$ 20.000,00.

12.5.  A  aquisição dos  gêneros  alimentícios  será formalizada  através  de um Contrato de Aquisição  de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, conforme o anexo IV deste Edital. 

13. DOS ANEXOS

13.1. Integram o Presente Edital:

13.1.1. Anexo I – Modelo de Projeto de Venda;

13.1.2. Anexo II - Cronograma de Entrega;

13.1.3. Anexo III – Modelo de Termo de Recebimento;

13.1.4. Anexo IV - Modelo de Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho;

13.1.5. Anexo V – Minuta de Contrato;

13.1.6. Anexo VI – Termo de Ciência e Notificação

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1.  Os  atos  relativos  ao  julgamento  dos  documentos  de  habilitação  e  das  propostas  serão
publicados no Diário Oficial do Município e no site www.pederneiras.sp.gov.br. 

14.2. Eventual recurso poderá ser interposto no prazo de 03 (três) dias corridos, contados da data de
lavratura da ata de julgamento ou, em caso de ausência de representante do interessado, da data da
publicação do ato no Diário Oficial do Município.

14.3. No momento da assinatura do Contrato, o Agricultor individual e o Agricultor participante do
Grupo Informal deverão apresentar o comprovante de inscrição no CNPJ.

14.4. Pequenos erros ou o desatendimento a meras formalidades que não tragam prejuízo algum para o
processo, não ensejarão desclassificação ou inabilitação de proponentes.

14.5. Os esclarecimentos relativos a esta Chamada Pública serão prestados nos dias de expediente, das
7h30 às 11h30  e das 13hs às 17hs, na Rua Siqueira Campos, nº S-64 - Centro, ou através do telefone (14)
3283-9576.

14.6. A Prefeitura Municipal de Pederneiras não se responsabilizará por documentação ou proposta que,
enviadas via postal, não chegarem até a data e horário aprazados.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, inclusive no que se refere às certidões que não
constam prazo de validade, será aplicado o disposto no artigo 110 da lei nº 8.666/93.
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14.8.  Os  casos  omissos  serão  regulados  pelas  leis  federais  nº  8.666/93   e  11.947/2009  e  pela
Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, alterada pela Resolução nº 04, de 02 de abril de 2015,
submetendo-os se necessário, à autoridade superior.

                     Pederneiras, 19 de junho de 2019.
 

VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA
                                                                                                                         Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2019

ANEXO I – MODELO DE PROJETO DE VENDA

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

Identificação da Proposta de atendimento ao Edital/Chamada Pública nº 02/2019
I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES

GRUPO FORMAL

1. Nome do Proponente:

2. CNPJ:

3. Endereço:

4. Município/UF: 5. CEP:

6. e-mail: 7. DDD/Fone:

8. nº DAP Jurídica:

9. Banco: 10. Agência: 11. nº C/C:

12. nº de Associados:

13. nº de Associados de acordo com a Lei nº 11.326/06:

14. nº de Associados com DAP Física:

15. Nome do representante legal:

16. CPF: 17. DDD/Fone:

18. Endereço: 19. Município/UF:

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

1. Nome da Entidade: Prefeitura Municipal de Pederneiras

2. CNPJ: 46.189.718/0001-79 3. Município/UF: Pederneiras/SP

4. Endereço: Rua Siqueira Campos, nº S-64 - centro

5. DDD/Fone: (14) 3283-9570 6. e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

7. Nome do representante legal: Vicente Juliano Minguili Canelada

8. CPF: 350.390.378-05

III – RELAÇÃO DE PRODUTOS

1. Produto 2. Unidade 3. Quantidade 4. R$ Unit.* 5. R$ Total

OBS: * Preço publicado no Edital de Chamada Pública
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 legal
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PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Identificação da Proposta de atendimento ao Edital/Chamada Pública nº 02/2019
I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES

GRUPO INFORMAL

1. Nome do Proponente:
2. CPF:
3. Endereço:
4. Município/UF: 5. CEP:
6. e-mail: 7. DDD/Fone:
8. Organizado por Entidade Articuladora: Sim (     ) Não (     )
9. Nome da Entidade Articuladora (quando houver):
12. e-mail: 13. DDD/Fone:

II – FORNECEDORES PARTICIPANTES
1. Nome do Agricultor

Familiar 2. CPF 3. DAP 4. Banco/Agência/Conta
C.

III – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
1. Nome da Entidade: Prefeitura Municipal de Pederneiras
2. CNPJ: 46.189.718/0001-79 3. Município/UF: Pederneiras/SP
4. Endereço: Rua Siqueira Campos, nº S-64 - centro
5. DDD/Fone: (14) 3283-9570 6. e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br
7. Nome do representante legal: Vicente Juliano Minguili Canelada
8. CPF: 350.390.378-05

IV – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS
1. Identificação do Agricultor

Familiar 2. Produto 3.
Unid. 4. Quant. 5. R$ Unit.* 6. R$ Total

TOTAL DO PROJETO:
OBS: * Preço publicado no Edital de Chamada Pública

V – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO
1. Produto 2. Unid. 3. Quant. 4. R$ Unit. 5. R$ Total

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 legal Fone/email
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Local e Data Agricultores do Grupo Informal Assinatura

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

Identificação da Proposta de atendimento ao Edital/Chamada Pública nº 02/2019
I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES

FORNECEDOR INDIVIDUAL

1. Nome do Proponente:

2. CPF:

3. Endereço:

4. Município/UF: 5. CEP:

6. e-mail: 7. DDD/Fone:

8. nº DAP Física:

9. Banco: 10. Agência: 11. nº C/C:

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

1. Nome da Entidade: Prefeitura Municipal de Pederneiras

2. CNPJ: 46.189.718/0001-79 3. Município/UF: Pederneiras/SP

4. Endereço: Rua Siqueira Campos, nº S-64 - centro

5. DDD/Fone: (14) 3283-9570 6. e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

7. Nome do representante legal: Vicente Juliano Minguili Canelada

8. CPF: 350.390.378-05

III – RELAÇÃO DE PRODUTOS

1. Produto 2. Unidade 3. Quantidade 4. R$ Unit.* 5. R$ Total

OBS: * Preço publicado no Edital de Chamada Pública
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

MECANISMOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS

Rua Siqueira Campos, S-64 – Centro – CEP 17280-000 – Pederneiras/SP
Tel.: (14) 3283 9570 – Fax: (14) 3284 1764 – www.pederneiras.sp.gov.br



            PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 

1 – Os gêneros alimentícios deverão ser entregues no Cempra, localizado na Rua Felipe Antonio Franco, nº
L-221 - Vila  Ruiz, nesta cidade de Pederneiras,  no horário das 7h00 às 12h00, em dias de expediente
normal, em até 10 (dez) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento, durante o período de 04
(quatro) meses, conforme Cronograma de Entrega constante do Anexo II do Edital, no qual se atestará o
seu recebimento.

2 – O transporte  deverá ser  realizado  em veículos  dentro dos  padrões  de higiene estabelecidos  pela
Vigilância Sanitária.

3 -  Correrão por  conta da contratada todas as despesas de embalagem,  seguros,  transporte,  carga e
descarga, tributos e encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.

4 – Os produtos deverão estar de acordo com as legislações de Alimentos dos Ministérios da Saúde e da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2019
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ANEXO II – CRONOGRAMA DE ENTREGA

itens produtos unid. qtde. Agosto/Kg Setembro/Kg Outubro/kg

01
mel, elaborado por 
abelhas, sachê kg 200 200   

02
mel, elaborado por 
abelhas, bisnaga kg 200 200   

03
suco de uva integral 
pasteurizado unid. 27.000 9.000 9.000 9.000

04 arroz polido tipo 1 kg 9.000 3.000 3.000 3.000

05
leite de vaca, UHT, 
integral L 10.800 3.600 3.600 3.600

06 leite em pó integral kg 1.000 500  500

07
farinha de trigo, fina, 
para panificação kg 7.500 2.500 2.500 2.500

ANEXO III – MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO
CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2019
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Atesto  que  a  Prefeitura  Municipal  de  Pederneiras,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº  46.189.718/0001-79,
representada por (nome do representante legal)________________________________, inscrito (a) no CPF
sob  nº  ______________________  recebeu  em  ____/____/____  ou  durante  o  período  de
_____/_____/______ a _____/______/______ do (s) fornecedor (es)______________________________,
os produtos abaixo relacionados:

Produto Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total (*)

Totais -
(*) anexar notas fiscais

Nestes termos, os produtos entregues estão de acordo com o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da
Agricultura  Familiar  para  Alimentação  Escolar  e  totalizam  o  valor  de  R$
__________(___________________________).

Declaro ainda que o(s) produto(s) recebido(s) está (ão) de acordo com os padrões de qualidade aceitos por
esta  instituição,  comprometendo-nos  a  dar  a  destinação  final  aos  produtos  recebidos,  conforme
estabelecido na aquisição da Agricultura Familiar para alimentação Escolar, aprovado pelo CAE.

_______________________, ______, de______________de______.

_____________________________________
Representante da Entidade Executora

_____________________________________
Representante do Grupo Fornecedor

Ciente: ______________________________
Entidade Articuladora
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO
DO TRABALHO

Eu..................................., representante legal da empresa................................., interessada
em participar da CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2019, da Prefeitura Municipal de Pederneiras, declaro
sob as penas da lei, que, a empresa ....................................encontra-se em situação regular perante
o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da
Constituição Federal.

Local e data.

Assinatura do representante legal

Nº do RG

ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO
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CONTRATO N.º       /2019

CONTRATO DE  AQUISIÇÃO DE  GÊNEROS  ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA  A
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

O MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS, com sede à Rua Siqueira Campos, n.º  S-64 – Centro, Pederneiras/SP,
inscrito no CNPJ sob n.º 46.189.718/0001-79, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, o Sr. Vicente
Juliano Minguili Canelada, portador do RG nº _____________, inscrito no CPF sob nº _________, residente
e domiciliado nesta cidade de Pederneiras/SP, doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado
(nome do  grupo formal  ou informal  ou  fornecedor  individual),  com situado à Rua/Av.  _____________,
n.º____, em (município), inscrita no CNPJ sob n.º ________________________, (para grupo formal), CPF
sob n.º_____________ ( grupos informais e individuais),  doravante denominado (a) CONTRATADO (A),
fundamentados nas disposições Lei n.º 11.947, de 16/06/2009, e tendo em vista o que consta na Chamada
Pública nº 02/2019, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

1.1 -  Constitui  objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,  para alunos  da  rede  de  educação básica pública,  verba
FNDE/PNAE, de acordo com a Chamada Pública  n.º  02/2019,  o  qual  fica fazendo parte integrante do
presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA:

2.1  -  O CONTRATADO se  compromete a fornecer  os  gêneros  alimentícios  da Agricultura Familiar  ao
CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar,
parte integrante deste Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA: 

3.1  -  O  limite  individual  de venda de gêneros  alimentícios  da Agricultura Familiar  e  do Empreendedor
Familiar Rural 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

4.1 - OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar ao
Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais de venda dos participantes do Projeto
de Venda de Gêneros Alimentícios 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:

5.1 - Os gêneros alimentícios deverão ser entregues no Cempra, localizado na Rua Felipe Antonio Franco,
nº L-221 - Vila Ruiz, nesta cidade de Pederneiras, no horário das 7h00 às 12h00, em dias de expediente
normal, em até 10 (dez) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento, durante o período de 04
(quatro) meses, conforme Cronograma de Entrega constante do Anexo II do Edital, no qual se atestará o
seu recebimento.

5.2 -  O transporte deverá ser realizado em veículos dentro dos padrões de higiene estabelecidos pela
Vigilância Sanitária.

5.3 -  Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros,  transporte, carga e
descarga, tributos e encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.

5.4 - O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e
as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega.
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CLÁUSULA SEXTA: 

6.1  -  Pelo fornecimento dos gêneros  alimentícios,  nos  quantitativos descritos   no  quadro abaixo,  o  (a)
CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ _____________ (_______________________).

Produto Quantidade Unidade Preço
Proposto

Valor Total

CLÁUSULA SÉTIMA:

7.1 - No valor mencionado na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e
materiais,  assim  como  com  os  encargos  fiscais,  sociais,  comerciais,  trabalhistas  e  previdenciários  e
quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA:

8.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:
Ficha nº 640 - Material de Consumo - 02.14.04 - Coordenadoria de Alimentação Escolar.

CLÁUSULA NONA: 

9.1 - O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias corridos, contados da data da entrega efetiva de
todos os produtos constantes da respectiva Autorização de Fornecimento, por meio de depósito em conta
corrente, após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela Nutricionista da Prefeitura
Municipal.

9.2  -  As  notas  fiscais/faturas  que  apresentarem  incorreções  serão  devolvidas  à  Contratada  e  seu
vencimento ocorrerá em até 10 (dez) dias corridos após a data de sua apresentação válida.

9.3 - Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação
da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

9.4 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de
alguma  forma,  para  tanto,  fica  convencionado  que  a  taxa  de  compensação  financeira  devida  pelo
CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)    I = (6/100)
     365

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
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CLÁUSULA DÉCIMA:

10.1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 87 da lei federal nº 8.666/93, o Contratado ficará sujeita
às seguintes penalidades, garantida a defesa prévia: 

10.1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Autorização de Fornecimento dentro do prazo estabelecido ou
de recebê-la dentro de sua validade, multa de 20% (vinte por cento).

10.1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:

10.1.2.1 - Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três décimos por cento), calculada sobre o valor total da
Autorização de Fornecimento, por dia de atraso; 

10.1.2.2 - A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexecução total da obrigação; 

10.1.3 - Pela inexecução parcial do ajuste, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Autorização
de Fornecimento;

10.1.4 - Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Autorização
de Fornecimento;

10.1.5 - Aplicadas as multas, a Administração descontará do primeiro pagamento que fizer à Contratada,
após a sua imposição;

10.1.6  -  As  multas  previstas  não  têm caráter  compensatório,  porém  moratório  e  conseqüentemente o
pagamento delas não exime o Contratado da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu
ato punível venha a acarretar à Administração.

CLÁUSULA ONZE:

11.1 - Nos casos de inadimplência do CONTRATANTE, proceder-se-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n.º
11.947, de 16/06/2009 e demais legislações relacionadas.

CLÁUSULA DOZE:

12.1 - O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das Notas
Fiscais  de  Venda,  ou  congêneres,  dos  produtos  participantes  do  Projeto  de  Venda  de  Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA TREZE:

13.1 - O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11 do artigo 45 da
Resolução CD/FNDE nº 26/2013, as cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e
Aceitabilidade,  apresentados  nas  prestações  de  contas,  bem como  o Projeto de  Venda  de  Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição
para comprovação.

CLÁUSULA QUATORZE:

14.1 -  É  de  exclusiva  responsabilidade  do  CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento  de  danos
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato,
não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.

CLÁUSULA QUINZE:
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15.1 - O CONTRATANTE em razão da supremacia dos interesses públicos sobre os interesses particulares
poderá:

15.1.1 - Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, 
respeitando os direitos do CONTRATADO;

15.1.2 - Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do 
CONTRATADO;

15.1.3 - fiscalizar a execução do contrato;

15.1.4 - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

15.2 - Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir  o contrato sem culpa do CONTRATADO, deve
respeitar  o  equilíbrio  econômico-financeiro,  garantindo-lhe  o aumento da remuneração  respectiva  ou  a
indenização por despesas já realizadas. 

CLÁUSULA DEZESSEIS:

16.1 - A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria de Educação, da Entidade Executora,
do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.

CLÁUSULA DEZESSETE: 

17.1 - O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública n.º 02/2019, pela Resolução/CD/FNDE n.º
26,  de  17/06/2013,  alterada  pela  Resolução  nº  04,  de  02  de  abril  de  2015,  pela  Lei  n.º  11.947,  de
16/06/2009, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso. 

CLÁUSULA DEZOITO:

18.1 -  Este Contrato poderá ser  aditado  a qualquer  tempo,  mediante  acordo  formal  entre  as  partes,
resguardada as suas condições essenciais.

CLÁUSULA DEZENOVE:

19.1 - As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que
somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento, por email transmitido pelas partes.

CLÁUSULA VINTE:

20.1 - Este Contrato, desde que observada a 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:

20.1.1 - Por acordo entre as partes;

20.1.2 - Pela inobservância de qualquer de suas condições;

20.1.3 - Qualquer dos motivos previstos em lei.

CLÁUSULA VINTE E UM: 

21.1 - O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até o
período de 04 (quatro) meses, podendo ser prorrogado por no máximo igual período, nos termos do artigo
57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA VINTE E DOIS:
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22.1 - O presente Contrato está vinculado em todos os seus termos, ao Edital de Chamada Pública  nº
02/2019 e respectivos anexos, bem como ao Projeto de Venda apresentado pelo CONTRATADO.

22.2 - É competente o Foro da Comarca de Pederneiras para dirimir qualquer controvérsia que se originar
deste contrato.

22.3 - E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor
e forma, na presença de duas testemunhas.

Pederneiras, ____de________ de 2019.

_______________________ _________________________
CONTRATADO CONTRATANTE

________________________________________________

(Agricultores Familiares no caso de grupo informal) 

_______________________________________________

_______________________________________________
 

TESTEMUNHAS:
1. 2.

ANEXO VI – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
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CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2019

CONTRATANTE: Município de Pederneiras
CONTRATADA: 
CONTRATO Nº 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar. 
ADVOGADO(S):

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo,  tendo vista e extraindo cópias  das  manifestações de interesse,
Despachos e Decisões,  mediante regular  cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico,  conforme
dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados,
relativamente  ao  aludido  processo,  serão  publicados  no  Diário  Oficial  do  Estado,  Caderno  do  Poder
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei
Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos
processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 
d)  Qualquer  alteração  de  endereço  –  residencial  ou  eletrônico  –  ou  telefones  de  contato  deverá  ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

Pederneiras, ...... de .......... de 2019.

Pelo CONTRATANTE E GESTOR DO ÓRGÃO: 

Nome: 
Cargo: 
CPF:  
RG: 
Data de Nascimento: 
Endereço residencial completo:
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 
Telefone(s):       
Assinatura:_______________________________________________________

Pela CONTRATADA: 
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Nome: 
Cargo: 
CPF: 
RG: 
Data de Nascimento: 
Endereço residencial completo: 
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 
Telefone(s):      
Assinatura:_______________________________________________________
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