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CHAMADA PÚBLICA N.º 01/2020 

PROCESSO Nº 2020/6/18578 

O MUNICÍPIO DE CATANDUVA, Estado de São Paulo, em atendimento à Lei 

11.947/2009; Resolução/CD/FNDE nº. 26/2013; Resolução/CD/FNDE nº. 4/2015; e, Lei 

nº 8.666/93, torna pública a realização de CHAMADA PÚBLICA para aquisição de 

gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou suas 

organizações, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 

 

1. OBJETO 

1.1 – FORNECIMENTO PARCELADO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES PARA A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme especificações constantes no 

Anexo I do presente edital. 

 

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

2.1 – As despesas da presente certame deverá onerar a seguinte dotação do exercício 

financeiro de 2020: U.E. 02.07.01, F.P. 12.306.0007.2.028, c.e. 393.90.30.07, F.R. 05, 

Código de Aplicação 285.000, Ficha Principal 489, Desdobra 490 do orçamento vigente. 

 

3 - DO SUPORTE LEGAL. 

3.1 - Esta licitação será regida pelas condições especiais constantes deste Edital, em Lei 

11.947/2009; Resolução/CD/FNDE nº. 26/2013; Resolução/CD/FNDE nº. 4/2015; e, no 

que couber a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO. 

4.1 – Poderão participar todos que estiverem de acordo com o presente edital. 

4.2 - Não será admitida a participação neste certame de licitantes suspensos de licitar 

com o Município de Catanduva - SP ou declarados inidôneos, nos termos dos incisos III 

e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 10.520/02. 

 

4.3 - DO CREDENCIAMENTO. 

4.3.1 – Para o credenciamento, o(s) proponente(s) deverá(ão) comparecer na Seção de 
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Cadastro de Fornecedores e Licitações, portanto os seguintes documentos: 

a) – Fornecedores Individuais, detentores de DAP física, não organizados em Grupo 

1.1 - RG e CPF 

b) - Os grupos informais de Agricultores Familiares, detentores de DAP física, organizados em grupo: 

1.1 - RG e CPF 

b) Os Grupos Formais, detentores de DAP Jurídica: 

1.1 - Cópia do Estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade, registrada no órgão 

competente; 

4.2 - Os Fornecedores Individuais, grupos informais de Agricultores Familiares e Os 

Grupos Formais, poderão se fazer representar mediante procuração, por instrumento 

público ou particular, com poderes específicos, devendo a mesma ter firma reconhecida. 

4.3 - Os documentos citados nos subitens das alíneas do item 4.3.1, deverão ser 

apresentados em original ou cópia autenticada. 

4.4 – Considerando o disposto na Lei Federal nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, a qual 

racionaliza atos e procedimentos administrativos dos poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e do Municípios e institui o Selo de desburocratização e 

simplificação, a pessoa jurídica através de seu representante poderá  fazer a 

autenticação dos documentos de habilitação e credenciamento,  através de servidor 

público da seguinte forma: 

1 – Deverão ser apresentados na Seção de Licitações, localizada no Prédio Sede da 

Prefeitura, na Praça Conde Francisco Matarazzo, 1, Centro, Catanduva – SP, CEP 

15800-031, as cópias simples para serem autenticadas, juntamente com o documento 

original, com antecedência da data de apresentação dos documentos, visto que não 

haverá autenticação fora do prazo estabelecido. 

2 – O Município de Catanduva - SP, não fará fotocópias dos documentos que deverão 

ser autenticados por servidor público, devendo os licitantes já trazerem a referidas 

cópias simples para serem conferidas com o documento original e posteriormente 

autenticadas.  

 

 

5 – DIA E HORA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO OS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROJETO DE VENDA. 

5.1 – Os envelopes contendo os documentos de Habilitação e Projeto de Venda, serão 

recebidos na Seção de Cadastro de Fornecedores e Licitação, ATÉ ÀS 09:00 HORAS 

DO DIA 23/07/2020. 
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5.2 – A Seção de Cadastro de Fornecedores de Licitação está localizada no Prédio Sede 

do Município, Praça Conde Francisco Matarazzo, 01, 2º Andar, – CEP 15800-031. 

 

6 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES COM OS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO E COM OPROJETO DE VENDA. 

6.1 – O envelope com os documentos de Habilitação deverá seguir o constante no Anexo II do 

edital. 

6.2 – O envelope contendo o projeto de venda deverá seguir o constante no Anexo III. 

6.3 - Os envelopes deverão ser entregues até o prazo estipulado, conforme abaixo: 

Município de Catanduva Município de Catanduva 

Nome: Nome: 

Endereço: Endereço: 

CPF/CNPJ: CPF/CNPJ: 

CHAMADA PÚBLICA Nº _/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº _/2020 

Envelope Nº 1 – DOCUMENTOS 

DE 

Envelope Nº 2 – PROJETO DE 

VENDA 

HABILITAÇÃO  

 

7 - PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTA. 

7.1 - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias. 

8 – DA DECLARAÇÃO DA HABILITAÇÃO. 

8.1 – Serão declarados habilitados todos que cumprirem os requisitos do edital. 

9 – DA SELEÇÃO DO PROJETO DE VENDA. 

9.1 - O projeto de venda será selecionado pela Secretaria Municipal de Educação, 

considerando as disposições constantes no artigo 291 e 25 caput, e §1º, §2º, §3º e §4º 

Resolução nº 04 de 02/04/20152, sendo que em caso de 

 

1 Art. 29 O preço de aquisição dos gêneros alimentícios será determinado pela EEx., com base na realização de pesquisa de 

preços de mercado. 

 

§1º O preço de aquisição será o preço médio pesquisado por, no mínimo, três mercados em âmbito local, 

priorizando a feira do produtor da agricultura familiar, quando houver, acrescido dos insumos exigidos no edital 

de chamada pública, tais como despesas com frete, embalagens, encargos e quaisquer outros necessários 

para o fornecimento do produto. 
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§2º Na impossibilidade da pesquisa ser realizada em âmbito local, deverá ser realizada ou complementada em 

âmbito territorial, estadual ou nacional, nessa ordem. 

§3º: Os preços de aquisição definidos pela EEx. deverão constar na chamada pública, e serão os preços pagos 

ao agricultor familiar, empreendedor familiar rural e/ou suas organizações pela venda do gênero alimentício. 

§4º Na impossibilidade de realização de pesquisa de preços de produtos agroecológicos ou orgânicos, a EEx. 

poderá acrescer aos preços desses produtos em até 30% (trinta por cento) em relação aos preços 

estabelecidos para produtos convencionais, conforme Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011. 

§5º O projeto de venda a ser contratado deverá ser selecionado conforme os critérios estabelecidos pelo art. 25. 

 

§ 6º A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão pública e registrada em 

ata, ao término do prazo de apresentação dos projetos. 

 

2 Art.25 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. 

§ 1º - 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. 

§ 2º - Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção: 

empate serão adotados os critérios constantes no artigo 25, §5º, §6º e §7º da Resolução nº 04 de 02/04/20153. 

10. LOCAL DE ENTREGA, PRAZO E FORMA DE FORNECIMENTO 

10.1 - Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, de acordo com as 

necessidades da Secretaria Municipal de Educação, através de pedidos formulados com 

antecedência pela Divisão de Alimentação Escolar. 

10.2 – O prazo de fornecimento será de 12 (doze) meses, começando a partir da data de 

assinatura do Contrato. 

10.3 - Os produtos deverão estar embalados em embalagem apropriada para o transporte e 

no peso solicitado para cada produto, separados por escola, de acordo com o pedido 

enviado pela Secretaria Municipal de Educação, na semana anterior a entrega. 

10.4 - As entregas serão feitas semanalmente, sempre nas segundas ou terças – feiras, de 

manhã até às 08 horas, no local informado. 

10.5 - Antes das entregas mediante nota fiscal, o produto deverá obrigatoriamente passar 

pela inspeção na Central de Merenda Escolar, Rua São Paulo, 777, Catanduva/SP, 

podendo ser devolvido caso não esteja em conformidade com o quesito qualidade. 

10.6 - Os fornecedores se comprometem a fornecer o gênero alimentício na quantidade 

determinada e conforme o disposto no padrão de identidade e qualidade estabelecida na 

legislação vigente e as especificações técnicas elaboradas pela Secretaria Municipal de 
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Educação, além de garantir o preço estabelecido nesta chamada pública por um período de 

12 (doze) meses. 

10.7 - Toda qualidade, higiene, etc. dos produtos serão analisados também pelo Conselho 

de Alimentação Escolar e Nutricionista da SME. 

 

 

11. PAGAMENTO 

11.1 – Os pagamentos serão feitos em até 28 (vinte e oito) dias, diretamente em conta bancária 

fornecida pela contratada, após o recebimento da Nota Fiscal, acompanhada dos comprovantes de 

pagamento de todas as suas obrigações tributárias e encargos trabalhistas e sociais. 

11.2- Se cabível, a Contratante reterá os valores correspondentes à tributos relacionados à execução do 

objeto. 

11.3 – Será considerado atraso no pagamento, se decorridos 90 (noventa) dias do prazo constante no 

item 11.1, não houve adimplemento pela Administração, o que acarretará juros de 0,5% ao mês, multa 

de 10% sobre o valor da nota fiscal, bem como atualização monetária através do I.P.C.A. 

11.4 – Não será aplicado o disposto no item 11.3 em caso de calamidade pública, grave perturbação da 

ordem interna ou guerra, assegurado à contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de 

suas obrigações até que seja normalizada a situação. 

 

 

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); 

§3º Caso a EEx. não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo de projetos de 

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

os critérios de seleção e priorização estabelecidos no caput e nos §1º e §2º. 

§4º Para efeitos do disposto neste artigo, serão considerados Grupos Formais e Grupos Informais de 

assentamentos da reforma agrária, comunidades quilombolas e/ou indígenas aqueles em que a composição 

seja de, no mínimo, 50% 1 (cinquenta por cento mais um) dos associados/cooperados das organizações 

produtivas, no caso do grupo formal, e 50% 1 (cinquenta por cento mais um) dos fornecedores agricultores 

familiares, no caso de grupo informal, conforme identificação na(s) DAP(s). 

3 §5º No caso de empate entre Grupos Formais de assentamentos da reforma agrária, comunidades 

quilombolas e/ou indígenas, em referência ao disposto no §2º inciso I deste artigo, terão prioridade 
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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). 

§6º No caso de empate entre Grupos Formais, em referência ao disposto no §2º inciso III deste artigo, terão 

prioridade organizações produtivas com maior porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores 

familiares rurais no seu quadro de associados/ cooperados, conforme DAP Jurídica. 

 

§7º 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. 

 

12. PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS 

12.1 – O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias. 

 

1.3 DOS RECURSOS 

13.1 – Aos interessados caberão recursos previstos na lei nº 8.666/93. 

 

14. DO PRAZO PARA A ASSINATURA DO CONTRATO 

14.1 - Fica determinado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 

notificação para a assinatura do contrato, sendo que o não cumprimento das condições 

dispostas nesta cláusula ou o não comparecimento para assinatura do instrumento 

contratual dentro do prazo fixado na notificação ou a prática de qualquer ato por parte do 

vencedor, que inviabilize a contratação, implicará em sua automática desclassificação, 

ficando impedido de participar de futuras Licitações, sujeitando-se ainda às sanções 

conforme disposto no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

 

15. DA INEXECUÇÃO CONTRATAUAL 

15.1 – A inexecução do contrato configura-se de forma total ou parcial. Assim, quaisquer 

dos motivos constante no artigo 78 da Lei 8.666/93, podem ensejar a rescisão do 

contrato, devendo observar o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal. 

 

16. DAS SANÇÕES 

16.1- Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a 

Contratada(o) ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa: 

1- Advertência; 
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2 - Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato em caso de 

inadimplência total ou parcial do Contrato; 

3 - suspensão do direito de licitar e de contratar com o Município pelo prazo de até 

02 (dois) anos, dependendo da natureza e gravidade da falta, consideradas as 

circunstâncias e interesse da própria municipalidade; 

4 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município em função da 

natureza e gravidade da falta cometida ou em caso de reincidência. 

16.2- As multas previstas nesta Cláusula não tem 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 acarretar 

à Contratante. 

16.3- As penalidades acima mencionadas não excluem quaisquer outras previstas em 

Lei, nem o direito que assiste o Município de ressarcir-se das perdas e danos que vier a 

sofrer. 

16.4- Os valores básicos das multas notificadas pela Contratante, serão descontados 

através de documentos de cobrança. 

16.5- Enquanto a Contratada não cumprir as condições contratuais estabelecidas, a 

Contratante reterá seus pagamentos e garantias contratuais. 

 

17. ESCLARECIMENTOS 

17.1- As dúvidas surgidas na aplicação do presente Edital, bem como os casos omissos 

serão resolvidos pela Comissão Julgadora de Licitação  à luz da legislação vigente. 

17.2- Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação deste Edital, poderão 

receber esclarecimentos, na Seção de Licitação desta Prefeitura Municipal, na Praça 

Conde Francisco Matarazzo, 01 - 2º Andar, das 13:00 às 17:00 ou através do e-mail: 

licitacao.edital@catanduva.sp.gov.br. 

 

18. DA HOMOLOGAÇÃO 

18.1- A homologação desta Chamada Pública será feita pela Excelentíssima Senhora Prefeita. 

 

19. DA RECOMPOSIÇÃO E REAJUSTE DE PREÇOS 

19.1 - Não haverá recomposição e reajuste de preços. 

 

20. DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1- Não serão aceitas as propostas que não atenderem a todas as especificações contidas neste 

mailto:licitacao.edital@catanduva.sp.gov.br
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Edital. 

20.2 - O poder público tem o direito de recusar todas as propostas ou ainda, homologar parcialmente 

o objeto desta sem que caiba ressarcimento de qualquer espécie. 

20.3 - Uma vez iniciada a abertura das propostas não serão admitidas quaisquer retificações nem, 

juntada de documentos que possam influir no resultado da licitação. 

20.4 - Em qualquer fase do certame licitatório poderá ser solicitado explicações e ou comprovações 

que julgar necessário junto aos participantes do certame. 

20.5 – Eventuais publicações/notificações serão feitas através da Imprensa Oficial do Município. 

20.6 - E para o conhecimento público, expede-se o presente Edital, cumprindo-se os requisitos legais. 

Catanduva, 18 de junho de 2020.  

 

 

MARTA MARIA ESPÍRITO SANTO LOPES 

PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA  
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CHAMADA PÚBLICA N.º 01/2020 

PROCESSO Nº 2020/6/18578 

 ANEXO I 

DESCRIÇÃO/VALOR DO OBJETO  
 

DESCRITIVO DOS ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 
CHAMADA PÚBLICA 

 
 

  

     
VALOR MÁXIMO ADMITIDO 

Item Produto Quantidade Unid.Medida periodicidade UNIT TT 

1 Abacate 4.000 quilo mensal  R$             3,59   R$             14.360,00  

2 Abobrinha brasileira 8.000 quilo quinzenal  R$             2,83   R$             22.660,00  

3 Abobrinha caipira 5.000 quilo quinzenal  R$             2,86   R$             14.300,00  

4 Alface americana 10.000 maço quinzenal  R$             5,36   R$             53.550,00  

5 Banana maçã 21.000 quilo semanal  R$             4,46   R$             93.607,50  

6 Batata doce 10.000 quilo mensal  R$             2,37   R$             23.650,00  

7 Cebolinha e salsinha 13.000 
maços (com 250 

gramas) 
semanal  R$             3,66   R$             47.547,50  

8 Couve manteiga 2.000 maço mensal  R$             7,20   R$             14.405,00  

9 Laranja lima 9.000 quilo quinzenal  R$             2,77   R$             24.885,00  

10 Limão taiti 2.800 quilo quinzenal  R$             2,86   R$               8.001,00  

11 Mamão formosa 13.000 quilo quinzenal  R$             3,64   R$             47.287,50  

12 
Mandioca embalada a 
vácuo 

5.000 quilo mensal  R$             4,84   R$             24.183,33  

13 Mel de abelha 500 quilo mensal  R$           36,83   R$             18.416,67  

14 Manga tomi 7.000 quilo quinzenal  R$             5,76   R$             40.302,50  

15 Melancia 25.000 quilo mensal  R$             1,76   R$             44.062,50  

16 Pepino japonês 10.000 quilo quinzenal  R$             3,32   R$             33.175,00  

17 Repolho liso 10.000 quilo quinzenal  R$             5,93   R$             59.325,00  

18 Tangerina Ponkan 15.000 quilo mensal  R$             2,63   R$             39.450,00  

    
TOTAL 623.168,50 
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CHAMADA PÚBLICA N.º 01/2020 

PROCESSO Nº 2020/6/18578 

ANEXO II – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

1 - DOS FORNECEDORES INDIVIDUAIS, detentores de DAP Física, não organizados em grupo: 

 
1.1 – a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

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

 
1.3 – a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria, 

 
1.5 - prova de regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social (INSS); 

1.6 -  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

ou outra equivalente, na forma da Lei, mobiliário; 

1.7 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio 

de 1943 

 

1.8 - Declaração constante no Anexo IV, referente ao inciso XXXIII do art.7º da 

Constituição Federal e art.27, inciso V da Lei nº 8.666/96 

 
2 - DOS GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES, detentores de 

DAP Física, organizados em grupo: 

 
2.1 – a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

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

 
2.3 – a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria. 

 
2.5 - prova de regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social (INSS); 

2.6 - prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou 

outra equivalente, na forma da Lei; 

2.7 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio 

de 1943 
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2.8 - Declaração constante no Anexo IV, referente ao inciso XXXIII do art.7º da 

Constituição Federal e art.27, inciso V da Lei nº 8.666/96 

 
3 - DOS GRUPOS FORMAIS, detentores de DAP Jurídica: 

 
3.1 – a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

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

 
3.3 – cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão competente; 

 
3.4 – a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos 

pelos associados/cooperados; 

 
3.5 - declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do 

atendimento do limite individual de venda de seus cooperados/associados; e 

3.6 - prova de regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social (INSS); 

3.7 - prova de regularidade com a Fazenda Estadual, I.C.M.S.; 

3.8 - prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou 

outra equivalente, na forma da Lei; 

3.9 - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

3.10 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto- Lei no 5.452, de 1o de maio 

de 1943. 

3.11 - Declaração constante no Anexo IV, referente ao inciso XXXIII do art.7º da 

Constituição Federal e art.27, inciso V da Lei nº 8.666/96 

 
4 - OBSERVAÇÕES 

4.6 - Todos os documentos acima citados deverão ser apresentados em original ou cópia 

autenticada, com exceção dos documentos que podem autenticados na internet. 

4.7 - As certidões deverão ser apresentadas dentro do respectivo prazo de validade. 

Caso não conste prazo de validade no corpo da certidão, considerar-se-á o prazo de 60 

(sessenta) dias da data de emissão. 
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ANEXO III 

PROJETO DE VENDA 
 
 

1 - Deve 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. 

 
2 - Os agricultores familiares, detentores de DAP Física, poderão contar com uma 

Entidade Articuladora, aquelas definidas pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário – 

MDA, que poderá, nesse caso, auxiliar na elaboração do Projeto de Venda de Gêneros 

Alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar. 

3 – Os preços apresentados deverão constar o valor unitário e o valor total de cada item, 

devendo ser cotado em Real e com até duas casas decimais após a vírgula (R$ 0,00), 

bem como deverá ser considerada a incidência de todas as despesas com frete, tributos, 

seguros e todos os demais encargos necessários ao fornecimento do objeto licitado, 

incluídos os trabalhistas e sociais. 

4 - O limite individual de venda é aquele estabelecido no artigo 32 da 

Resolução/CD/FNDE nº 04, de 2 de abril de 20154. 

 
 
 

MODELO PROPOSTO PARA OS 
GRUPOS FORMAIS 

 

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

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA 
PÚBLICA Nº _/2020 

I - IDENTIFICAÇÃO DOS 
FORNECEDORES 

GRUPO FORMAL 

1. Nome do Proponente 2. CNPJ 

3. Endereço 4. Município/UF 

5. E-mail 6. DDD/Fone 7. CEP 

8. Nº DAP Jurídica 9. Banco 10. Agência Corrente 11. Conta Nº da Conta 

12. Nº de Associados 13. Nº de Associados de acordo com a Lei nº 
11.326/2006 

14. Nº de Associados 
com DAP Física 

15. Nome do representante 
legal 

16. CPF 17. DDD/Fone 
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4 Art. 32 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: 

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 Familiar /ano/EEx. 

II - 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. 

§1º Cabe às cooperativas e/ou associações que firmarem contratos com a EEx. a 
responsabilidade pelo controle do atendimento do limite individual de venda nos casos 
de comercialização com os grupos formais. 

§2º Cabe às EEx. a responsabilidade pelo controle do atendimento do limite 
individual de venda nos casos de comercialização com os grupos informais e 
agricultores individuais. A estas também compete o controle do limite total de venda 
das cooperativas e associações nos casos de comercialização com grupos formais 
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18. Endereço 19. Município/UF 

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

 
1. Nome da Entidade 

 
2. CNPJ 

3. 
Municípi
o/UF 

4. Endereço 5. 
DDD/Fo
ne 

6. Nome do representante e e-mail 7. CPF 

III - RELAÇÃO DE 
PRODUTOS 

1. Produto 2. Unidade 3. Quantidade 4. Preço de Aquisição* 5. 
Cronog
rama 
de 
Entrega 
dos 
produto
s 

    
4.1. Unitário 

 
4.2. Total 

       

       

OBS: * Preço publicado no Edital n xxx/xxxx (o mesmo que consta na 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 do 
Grupo Formal 

Fone/E-mail: 

   

   

 

MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS INFORMAIS 
 

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

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA 
PÚBLICA Nº _/2020 

I - IDENTIFICAÇÃO DOS 
FORNECEDORES 

GRUPO INFORMAL 

1. Nome do Proponente 2. CPF 

3. Endereço 4. Município/UF 5. 
CEP 

6. E-mail (quando houver) 7. Fone 

8. Organizado por 
Entidade Articuladora ( ) 
Sim ( ) Não 

9.Nome da Entidade 
Articuladora (quando 
houver) 

 
10. E-mail/Fone 

II - FORNECEDORES 
PARTICIPANTES 
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1. 
Nome 
do 
Agricult
or (a) 
Familia
r 

  
2. CPF 

  
3. DAP 

 
4. Banco 

 
5. Nº 
Agência 

6. Nº 
Cont
a 
Corr
ente 

        

        

        

        

        

III- IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 

 
1. Nome da Entidade 

 
2. CNPJ 

3. 
Municí
pio 

 
4. Endereço 

5. 
DDD/
Fone 
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6. Nome do representante e e-mail 7. CPF 

III - RELAÇÃO DE 
FORNECEDORES E 

PRODUTOS 

 
1. Identificação do 
Agricultor (a) Familiar 

 
2. Produto 

 
3. Unidade 

 
4. 
Quantidade 

 
5. Preço de Aquisição* 
/Unidade 

6.V
alor 
Tota
l 

      Total 
agric
ultor 

      Total 
agric
ultor 

      Total 
agric
ultor 

      Total 
agric
ultor 

      Total 
agric
ultor 

      Total 
agric
ultor 

 Total do 
projeto 

 

OBS: * Preço publicado no Edital n xxx/xxxx (o mesmo que consta na chamada pública). 

IV - TOTALIZAÇÃO POR 
PRODUTO 

 
1. Produto 

 
2. Unidade 

 
3. 
Quantidade 

 
4. 
Preço/Unida
de 

 
5. Valor Total por Produto 

6. Cronograma de 
Entrega dos 
Produtos 

      

      

      

    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 Informal Assinatura 
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MODELO PROPOSTO 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 _/2020 

I- IDENTIFICAÇÃO DO 
FORNECEDOR 

FORNECEDOR (A) INDIVIDUAL 

1. Nome do Proponente 2. CPF 

3. Endereço 4. Município/UF 5.CEP 

6. Nº da DAP Física 7. DDD/Fone 8.E-mail (quando 
houver) 

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

II- Relação dos 
Produtos 

Produto Unidade Quantidade Preço de Aquisição* Cronogr
ama 
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Unitário 

 
Total 

de 
Entreg
a dos 
produt
os 

      

      

      

OBS: * Preço publicado no 
Edital n xxx/xxxx (o mesmo 
que consta na chamada 
pública). 

 

III - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 

Nome CNPJ Municíp
io 

Endereço Fone 

Nome do Representante Legal CPF 

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 IV 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO 

XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 
 

  , inscrita no CNPJ sob o nº 

  , sediada na  , declara, sob as 

penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição 

Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1°, da Lei n° 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, 

menores de 16 anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz ( ). 
 

  , de  de  de 

 . (NOME E ASSINATURA DO 

REPRESENTANTE DA PROPONENTE) 
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ANEXO V 

MINUTA DO 

CONTRATO 

FORNECIMENTO PARCELADO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES PARA A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES 
 

O Município de Catanduva-SP, pessoa jurídica de direito público, localizado na Praça 

Conde Francisco Matarazzo nº 01, inscrito no CNPJ. sob nº 45.122.603/0001-02, 

representado pela Prefeita Municipal MARTA MARIA ESPÍRITO SANTO LOPES, 

brasileira, casada, portadora do RG 8.797.388 e inscrita no CPF sob nº 050.417.128-32, 

residente e domiciliada à Rua Santa Rita do Passa Quatro, nº815, Jardim do Bosque, 

Catanduva/SP, doravante denominado CONTRATANTE/ENTIDADE EXECUTORA, junto 

à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,  do outro lado,      denominado 

CONTRATADA/O (qualificação completa), resolvem firmar o presente contrato, decorrente 

de processo da CHAMADA PÚBLICA Nº _/2020, originada do processo administrativo nº 

2020/6/18578, em atendimento à Lei 11.947/2009; Resolução/CD/FNDE nº. 26/2013; 

Resolução/CD/FNDE nº. 4/2015; e, Lei nº 8.666/93: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO 

1.1 – Constitui objeto do presente instrumento o FORNECIMENTO PARCELADO DE 

FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, e 

conforme projeto de venda apresentado. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1 – O valor deste contrato é de  , As despesas da presente certame deverá onerar 

a seguinte dotação do exercício financeiro de 2020: As despesas da presente certame 

deverá onerar a seguinte dotação do exercício financeiro de 2020: U.E. 02.07.01, f.p. 

12.306.0007.2.028, c.e. 393.90.30.07, F.R. 05, Código de Aplicação 285.000, Ficha 

Principal 157, Desdobra 719 do orçamento vigente. 
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CLÁUSULA TERCEIRA 

DO PAGAMENTO 

3.1 – Os pagamentos serão feitos em até 28 (vinte e oito) dias, diretamente em conta bancária 

fornecida pela contratada, após o recebimento da Nota Fiscal, acompanhada dos comprovantes de 

pagamento de todas as suas obrigações tributárias e encargos trabalhistas e sociais. 

3.2- Se cabível, a Contratante reterá os valores correspondentes à tributos relacionados à 

execução do objeto. 

3.3 – Será considerado atraso no pagamento, se decorridos 90 (noventa) dias do prazo constante no 

item 3.1, não houve adimplemento pela Administração, o que acarretará juros de 0,5% ao mês, multa de 

10% sobre o valor da nota fiscal, bem como atualização monetária através do I.P.C.A. 

3.4 – Não será aplicado o disposto no item 3.3 em caso de calamidade pública, grave perturbação da 

ordem interna ou guerra, assegurado à contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de 

suas obrigações até que seja normalizada a situação. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

DA RECOMPOSIÇÃO E REAJUSTE DE PREÇOS 

4.1 - Não haverá recomposição e reajuste de preços. 

CLÁUSULA QUINTA 

DO LOCAL DE ENTREGA, DOS PRAZOS E DO FORNECIMENTO 

5.1 -  Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, de acordo com as 

necessidades da Secretaria Municipal de Educação, através de pedidos formulados com 

antecedência pela Divisão de Alimentação Escolar. 

5.1.1 – O prazo de fornecimento será de 12 (doze) meses, começando a partir da data de 
assinatura do Contrato. 

5.1.2 - Os produtos deverão estar embalados em embalagem apropriada para o transporte 

e no peso solicitado para cada produto, separados por escola, de acordo com o pedido 

enviado pela Secretaria Municipal de Educação, na semana anterior a entrega. 

5.1.3 - As entregas serão feitas semanalmente, sempre nas segundas ou terças – feiras, 
de manhã até às 08 horas, no local informado. 

5.1.4 - Antes das entregas mediante nota fiscal, o produto deverá obrigatoriamente passar 

pela inspeção na Central  de Merenda Escolar, Rua São Paulo, 777, Catanduva/SP, 

podendo ser devolvido caso não esteja em conformidade com o quesito qualidade. 

5.1.5 - Os fornecedores se compromete a fornecer o gênero alimentício na quantidade 

determinada e conforme o disposto no padrão de identidade e qualidade estabelecida na 
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legislação vigente e as especificações técnicas elaboradas pela Secretaria Municipal de 

Educação, além de garantir o preço estabelecido nesta chamada pública por um período 

de 12 (doze) meses. 

5.1.6 - Toda qualidade, higiene, etc. dos produtos serão analisados também pelo 

Conselho de Alimentação Escolar e Nutricionista da SME. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1 – São obrigações da(o) contratada (o): 

6.1.1 - Cumprir com todo o disposto na sua proposta e no projeto de venda e manter as 

condições exigidas no certame enquanto o contrato estiver em vigência; 

a) - Responder civil e administrativamente, por todos os danos, perdas e prejuízos que 

por dolo ou culpa no cumprimento do Contrato venha, diretamente ou indiretamente, 

provocar ou causar por si ou por seus empregados à Contratante ou a terceiros, bem 

como ao patrimônio público; 

b) - Arcar com todos os encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, 

acidentária, tributária, administrativa e civil decorrentes da execução dos serviços; 

c) - ser responsável por seus empregados na prestação do objeto deste certame, bem 

como, o Município se isenta de qualquer vínculo empregatício; e, 

d) – Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de Habilitação e qualificação exigidas na chamada 

pública. 

6.1.2 - A qualidade dos produtos será de inteira responsabilidade da Contratada. 

6.2 – Da Contratante 

a) - Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários ao fornecimento 

adequado do objeto deste contrato. 

b) - Promover a fiscalização do fornecimento do objeto deste contrato, ficando a cargo da 

Secretaria da Educação; e, 

c) – promover o pagamento na época oportuna conforme avençado no presente instrumento. 
d)  

CLÁUSULA SÉTIMA 

DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 

7.1 – A inexecução do contrato configura-se de forma total ou parcial. Assim, quaisquer dos motivos 
constante 

no artigo 78 da Lei 8.666/93, podem ensejar a rescisão do contrato, devendo observar o 

disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal. 
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CLÁUSULA OITAVA 

 DA CLÁUSULA PENAL 

8.1- Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a 

Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa: 

1- Advertência, 

2 -Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato em caso de 

inadimplência total ou parcial do Contrato; 

3 - suspensão do direito de licitar e de contratar com o Município pelo prazo de até 

02 (dois) anos, dependendo da natureza e gravidade da falta, consideradas as 

circunstâncias e interesse da própria municipalidade. 

4 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município em função da 

natureza e gravidade da falta cometida ou em caso de reincidência. 

8.2- As multas previstas nesta Cláusula não tem 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 acarretar 

à Contratante. 

8.3- As penalidades acima mencionadas não excluem quaisquer outras previstas em Lei, 

nem o direito que assiste o Município de ressarcir-se das perdas e danos que vier a 

sofrer. 

8.4- Os valores básicos das multas notificadas pela Contratante, serão descontados 

através de documentos de cobrança. 

8.5- Enquanto a Contratada não cumprir as condições contratuais estabelecidas, a 

Contratante reterá seus pagamentos e garantias contratuais. 

 

CLÁUSULA NONA 

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

9.1- O presente contrato reger-se-á pelas Lei 11.947/2009; Resolução/CD/FNDE nº. 

26/2013; Resolução/CD/FNDE nº. 4/2015; e, Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA 

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

10.1 – O presente contrato vincula-se ao edital 
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CLÁUSULA DÉCIMA 

PRIMEIRA DO FORO 

11.1- Elegem as partes, para dirimir questões oriundas do presente instrumento, não 

resolvidas administrativamente, o foro da Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de 

São Paulo, com exceção de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 11.2- Estando as partes, assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento 

em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, com único efeito, na presença das 02(duas) 

testemunhas abaixo identificadas. 

data. 
  

MARTA MARIA ESPÍRITO SANTO LOPES 
PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA  

 
 

__________________________________________________  

CONTRATANTE/ENTIDADE EXECUTORA 

 

CONTRATADO(A) 
 

TESTEMUNHAS: 

 
NOME : NOME : 
CPF. n º CPF. n º 


