PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
CNPJ (MF) 46.603.395/0001-18
Av. Oscar Antonio da Costa, 1187– Fone (017) 693-1101 – Fax/Fax (017) 693-1118 – CEP 15.710-000 – São Francisco – SP

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
SENHOR LICITANTE,
Visando a comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de São Francisco e vossa
Empresa, se faz necessário que Vossa Senhoria preencha o presente RECIBO DE RETIRADA DE
EDITAL PELA INTERNET e encaminhe/entregue ao Setor de Licitações da Prefeitura de São
Francisco, pessoalmente e ou pelo email : licitacaosaofranciscosp@hotmail.com

A ausência do envio do presente RECIBO, exime a Prefeitura do
Município de São Francisco da comunicação de eventuais reratificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de
quaisquer informações adicionais.
Processo Administrativo nº 05/21

Chamada Pública 01/21

Razão Social: ...........................................................................
CNPJ. ......................................................................................
Endereço...................................................................................
E-mail .....................................................................................
Cidade .........................................................Estado...........................CEP......................................
Telefone (......) ...............................Fax (.......)..........................
Nome do Contato .....................................................................
DECLARAÇÃO: Declaro haver retirado na página www.pmsapfrancisco.sp.gov.br nesta data, cópia do
instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

(Local)..........., ........de ................................de 2021

____________________________________
(Nome do Responsável)
RG.......................
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CHAMADA PÚBLICA N° 01/2021
PROCESSO N° 05/2021
– PREÂMBULO
O município de São Francisco (SP), com sede na Avenida Oscar Antônio da Costa, nº 1187,
na cidade de São Francisco -SP, possuidora do CNPJ nº 46.603.395/0001-18, por intermédio
de seu Prefeito Municipal Senhor Sebastião de Oliveira Baptista, portador do RG. nº
7.516.347-0 e do CPF/MF. Nº 547.280.378-00, no uso de suas prerrogativas legais e
considerando o disposto no Artigo 14 da Lei 11.947/2009 ,normatizada no art. 24, § 1º, da
Resolução/CD/FNDE n° 26, de 17/06/2013, torna público para conhecimento dos
interessados, que está realizando Chamada Pública , que tem por objeto e normas, conforme
abaixo se expõe:
1-OBJETO:
A aquisição de gêneros alimentícios produzidos por agricultores e empreendedores da
base familiar rural, destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação
Escolar/ PNAE, com entrega parcelada, na Escola Municipal/Estadual, Creche e Pré Escola
Municipal desta Municipalidade, para o exercício de 2021.
Os agricultores, ou grupos formais, ou informais interessados em participar, deverão
apresentar o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e
Documentos de habilitação, na seguinte ordem:
1.1

Para o recebimento dos envelopes Habilitação e Projeto de venda dos Produtores
Individuais, fica determinado o dia 13 de ABRIL de 2021, até as 10h.30min, os quais
deverão ser entregues no Setor de Licitações, sito à Avenida Oscar Antonio da Costa,
nº 1187, na cidade de São Francisco - SP.
1.1.1- Produtores Individuais- são aqueles agricultores do município, detentores de
DAP FÍSICA- individual

1.2

Para o recebimento dos envelopes Habilitação e Projeto de venda dos Grupos
Informais, fica determinado o dia 13 de ABRIL de 2021, até as 10h.30min, os quais
deverão ser entregues no Setor de Licitações, sito à Avenida Oscar Antonio da Costa,
nº 1187, na cidade de São Francisco - SP.
1.2.1- Grupos Informais- agricultores familiares, detentores de DAP FÍSICA
organizados em grupo, mas não regulamentado em Associação e ou Cooperativa.
1.3

Para o recebimento dos envelopes Habilitação e Projeto de venda dos Grupos Formais
fica determinado o dia 13 de ABRIL de 2021, até as 10h.30min, os quais deverão ser
entregues no Setor de Licitações, sito à Avenida Oscar Antonio da Costa, nº 1187, na
cidade de São Francisco - SP.
1.4.1- Grupos Formais- agricultores familiares, organizados em Associações e ou
Cooperativas, detentores de DAP JURÍDICA.

1.4
A abertura da sessão será às 10h30 min, no mesmo dia do encerramento, no
Departamento de Compras da Prefeitura Municipal, quando será aberta a documentação
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para habilitação exigida abaixo de acordo com o Grupo e em seguida o Projeto de Venda de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar.
1.4.1- Fica assegurado aos participantes, que apresentarem seu Projeto de Venda
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o prazo de 3 (três) dias úteis para
regularizar pendências documentais, expirando este prazo, será desclassificado
automaticamente.

2 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
2.1- ENVELOPE N º II –HABILITAÇÃO – PRODUTORES INDIVIDUAIS:
Os Fornecedores/PRODUTORES INDIVIDUAIS da Agricultura Familiar , detentores de DAP
Física, não organizados em grupos, deverão entregar:
a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);
b) Cópia do RG,
c) Cópia do Comprovante de endereço,
d) Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP FÍSICA, (declaração de aptidão ao
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) ou Extrato da DAP do Agricultor
Familiar participante, com validade de 30 dias;
e) Prova de atendimento de requisitos previstos em Lei específica, quando for o caso.
f) DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE LIMITE POR DAP/ANO (Anexo II)
g) DECLARAÇÃO DE CONDIÇÕES DE ENTREGA (Anexo III)
h) Declaração de produção dos gêneros alimentícios ( Inciso V, Art.27 da Res.26/13 do FNDE)Anexo IV.
i) Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor
Familiar Rural para Alimentação Escolar- (Modelo no ANEXO V)
j) Dados Referenciais ( ANEXO VII)
2.2- ENVELOPE N º II – HABILITAÇÃO – GRUPOS INFORMAIS:
Os Grupos Informais de Agricultores Familiares deverão entregar:
d) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) -de cada Agricultor pertencente ao
grupo;
e) Cópia do RG e CPF- de cada Agricultor pertencente ao grupo;
f) Cópia do Comprovante de endereço- de cada Agricultor pertencente ao grupo;
d) Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP FÍSICA, (Declaração de aptidão ao
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) ou Extrato da DAP de cada
Agricultor Familiar participante, com validade de 30 dias;
e) Prova de atendimento de requisitos previstos em Lei específica, quando for o caso.
g) f) DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE LIMITE POR DAP/ANO (Anexo II)- de cada
Agricultor pertencente ao grupo;
h) g) DECLARAÇÃO DE CONDIÇÕES DE ENTREGA (Anexo III)- de cada Agricultor pertencente
ao grupo;
h) Declaração de produção dos gêneros alimentícios ( Inciso V, Art.27 da Res.26/13 do FNDE)Anexo IV- de cada Agricultor pertencente ao Grupo.
g) Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor
Familiar Rural para Alimentação Escolar, com assinatura de todos os agricultores participantes
( Art. 27- § 2° - item III da Res. CD/FNDE n° 26/2013)- (Modelo no ANEXO V)
h) Dados Referenciais ( ANEXO VII)
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2.3- ENVELOPE Nº II – HABILITAÇÃO – GRUPOS FORMAIS
Os Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais
constituídos em Cooperativas e Associações deverão entregar:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP JURÍDICA para associações e
cooperativas;
c) cópias das certidões negativas junto ao INSS, FGTS, Receita Federal e Dívida Ativa da União;
d) cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada na Junta
Comercial, no caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso
de associações. No caso de empreendimentos familiares, deverá ser apresentada cópia do
Contrato Social, registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica;
e) prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.
f) DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE LIMITE POR DAP/ANO- (Anexo II)
g) DECLARAÇÃO DE CONDIÇÕES DE ENTREGA- (Anexo III)
h) Declaração de produção dos gêneros alimentícios ( Inciso V, Art.27 da Res.26/13 do
FNDE)- Anexo IV.
i) Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor
Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura de todos os agricultores participantes
( Art. 27- § 2° - item V da Res. CD/FNDE n° 26/2013)- (Modelo no ANEXO V)
j)- Dados Referenciais ( ANEXO VII)
2.4- ETIQUETA PARA O ENVELOPE DE HABILITAÇÃO
ENVELOPE “I” – HABILITAÇÃO
( ) INDIVIDUAL
( )GRUPO INFORMAL
A Comissão Permanente de Licitações
MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO – SP
CHAMADA PÚBLICA N° 01/2021
PROCESSO Nº 05/2021
PRODUTOR E OU ASSOCIAÇÃO.....................
CNPJ.............................................................

( ) GRUPO FORMAL

III – CONTEUDO DO ENVELOPE II - “ PROJETO DE VENDA”
3. ENVELOPE Nº II – PROJETO DE VENDA.
Deverá ser apresentado o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar
para Alimentação Escolar, conforme da Resolução nº 38, do FNDE, de 16/07/2009, alterada
pela art. 27 da Resolução CD/FNDE n.º 38, de 16/07/2009, alterada pela Res. /CD/FNDE/2013
( Art. 27- § 2° - item V da Res. CD/FNDE n° 26/2013)- Modelo no ANEXO V
3.1 O Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar, deverá ser elaborado conjuntamente pelos agricultores participantes do Grupo
Informal / Formal e individualmente pelos fornecedores individuais, devendo ser assinado por
todos os Agricultores Familiares participantes;
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3.2- Os agricultores e ou Grupos que necessitem de orientação quanto à elaboração do Projeto
de Venda, poderão procurar a Casa de Agricultura de São Francisco, que disponibilizará ajuda
técnica, através do Sr. Valdecir Segura Pinotti, Engenheiro Agrônomo e Diretor da Divisão de
Comércio, Indústria, Agricultura e Meio Ambiente.
3.3- O limite individual de venda do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para
a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$20.000,00 (vinte Mil Reais), por
DAP / ano, conforme disciplinado no art. 32 da Resolução CD/FNDE n.º 26, de 17/06/2013.
IV- DA CLASSIFICAÇÃO E PRIORIZAÇÃO DAS PROPOSTAS/PROJETO DE VENDA
4.1 -Para efeito de análise dos Projeto Proposta de Venda, este Edital, seguirá criteriosamente
o estabelecido nos Artigos 24 e 25, da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013,
mantendo como prioridade, as propostas dos grupos locais, desde que os preços ofertados
estejam compatíveis com os vigentes no mercado local e média estruturada no presente
Edital.
Para priorização das propostas, deverá ser observada a seguinte ordem para desempate:
I – os fornecedores/agricultores individuais, locais do município ;
II – os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as
comunidades quilombolas;
III – os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos,
segundo a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003;
IV – os Grupos informais do município -agricultores familiares, detentores de Declaração de
Aptidão ao PRONAF – DAP Física, organizados em grupos, com propriedades produtiva dentro
no município;
V- os Grupos Formais do município- organizações produtivas ( Associações/Cooperativas)
detentoras de Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Jurídica;
V.1 – Se existir no município mais de um Grupo Formal estruturado, será priorizado o
com maior porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no
seu quadro de sócios, conforme DAP Jurídica.
Parágrafo Primeiro - Em caso de persistir o empate, será realizado sorteio.
Parágrafo Segundo- Após avaliar, segundo o exposto nos subitens I a VI, e não obter as
quantidades necessárias de produtos oriundos de produtores e empreendedores familiares
locais, estas deverão ser complementadas com propostas/projeto de venda de grupos de
produtores e empreendedores familiares do território rural vizinhos, do estado e do país,
nesta ordem.
4.2- ETIQUETA PARA O ENVELOPE DO PROJETO DE VENDA/PROPOSTA
ENVELOPE “I” – PROJETO DE VENDA
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( ) INDIVIDUAL
( )GRUPOINFORMAL
A Comissão Permanente de Licitações
MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO – SP
CHAMADA PÚBLICA N° 01/2021
PROCESSO Nº 05/2021
PRODUTOR E OU ASSOCIAÇÃO.....................
CNPJ.............................................................

( ) GRUPO FORMAL

V. DA ENTREGA DOS PRODUTOS
5.1- A entrega dos alimentos deverão se dar:
1- EMEIF de São Francisco – sito à Rua Paraná, 1556, Centro- São Francisco, SP
2- EE. Oscar Antonio da Costa – sito à Av. Oscar Antonio da Costa, 1075, Centro- São
Francisco,
5.2- O fornecimento será UM PEDIDO POR SEMANA, conforme a necessidade e solicitação
do setor de Educação.
5.2.1- Caso ocorra algo imprevisível, “fato do príncipe”, fortuito à vontade da
Administração, este pedido poderá vir a ocorrer diariamente ou mais de uma vez por semana,
pois se trata de produtos altamente perecíveis e fato que, as cozinhas das unidades Escolares
receptoras, não dispõe de espaços de armazenamento adequado.
5.3- O início do fornecimento será imediato, após a assinatura do Contrato.
Parágrafo Primeiro- devido à Pandemia do COVID 19 , a administração pública, se reserva ao
direito de não solicitar a entrega total das quantidades de produtos especificados no ANEXO
I, deste Edital.
VI. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
12- Educação
12 306- Educação e Nutrição
12 306 0019- Merenda Escolar
12 306 0019 2020 0000- Manutenção do Setor de Merenda Escolar
3.3.90.30.07- Gêneros de AlimentaçãoFICHAS - 92, 93 e 94

VII – RELAÇÃO/QUANTIDADE/MÉDIA UNITÁRIA E TOTAL DOS GÊNEROS ALIMENTICOS
PARA AGRICULTURA FAMILIAR – 2021
Será (ão) desclassificado(s) todo(s) o(s) item(s) do(s) projeto(s) de venda que apresentarem
preços acima do valor médio estimado para aquisição dos gêneros alimentícios, conforme
tabela abaixo:

1. Produto
1 Abacaxi Pérola

2.
Unid.
Kg

4.Preço
5. Preço
3.
Médio Unitário Médio Total R$
Quantidade R$
780
5,30
4.134,00
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
29
30
35
36
38
42

Abóbora Paulista
Alface Americana
Almeirão
Banana nanica.
Batata inglesa.
Caju
Cebola
Cenoura
Cheiro-verde
Couve manteiga
Limão thaiti
Goiaba vermelha
Maçã nacional
Melancia
Melão amarelo
Pepino japonês
Repolho verde
Rúcula
Tangerina
Tomate rasteiro
Uva Vitória
Beterraba
Brócolis
Chuchu
Couve-Flor
Laranja pêra
Mamão formosa

Kg
Maço
Maço
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Maço
Maço
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Maço
Kg
Kg
Kg
Kg
Peça
Kg
Peça
Kg
Kg

130
530
75
1100
700
130
260
190
280
95
240
200
850
1020
900
280
400
75
180
880
200
40
100
80
80
600
150

3,65
6,25
6,125
4,72
5,975
11,075
5,088
4,90
4,20
6,00
3,70
6,425
8,625
2,26
5,613
4,375
3,95
6,125
5,80
7,35
11,05
5,15
7,088
5,05
7,712
2,90
5,25

474,50
3.312,50
459,375
5.192,00
4.182,50
1.439,75
1.322,88
931,00
1.176,00
570,00
888,00
1.285,00
7.331,25
2.305,20
5.051,70
1.225,00
1.580,00
459,375
1.044,00
6.468,00
2.210,00
206,00
708,80
404,00
616,96
1.740,00
787,50

TOTAL MÉDIO

57.505,29

7.1. DESCRIÇÃO BÁSICA DOS PRODUTOS:
1- ABACAXI PÉROLA:
De primeira, in natura, apresentando grau de maturação que permita suportar a
manipulação, o transporte e conservação em condições adequadas para o consumo, doce e
suculento, pesando cerca de 1,5 kg cada, com ausência de sujidades, parasitas e larvas.
2-ABÓBORA PAULISTA:
Madura, de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, isenta de materiais terrosos e
umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos. Embalado em embalagem plástica
transparente.
3- ALFACE AMERICANA:
Do tipo comum , inteira, fisiologicamente desenvolvida, com bulbos curados, sem danos
mecânicos causados por manuseio e ou de transporte ou causados por pragas. Embalagem
plástica transparente.
4- ALMEIRÃO:
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De 1ª qualidade, sem defeitos, com folhas verdes, sem traços de descoloração, devendo ser
bem desenvolvida, isenta de enfermidades ou danos físicos e mecânicos causados pelo
manuseio e transporte. Sem sujidade, parasitas ou larva e outros defeitos que possam alterar
a sua aparência e qualidade, livre da maior parte possível de terra e raízes. Embalagem
plástica transparente.
5- BANANA NANICA:
Em pencas, de 1ª qualidade, sabor doce, aspecto e cheiro próprio, tamanho e coloração
uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, madura, com grau de
maturidade adequado ao consumo, sem danos físicos e mecânicos causados pelo manuseio
e transporte, ausência de sujidades, parasitas e sinais de apodrecimento.
06- BATATA INGLESA:
Grande, de 1ª qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras,
cortes), tamanho e coloração uniforme, ausente de sujidades.
07- CAJU:
Maduro, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta. Isento de enfermidades,
parasitas e larvas, sem lesões de origem física e mecânica, rachaduras e cortes .
08- CEBOLA:
Grande, de 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas,
perfurações e cortes. Apresentar coloração e tamanho uniforme, devendo ser bem
desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas.
09- CENOURA:
De 1ª qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou
mecânica, rachaduras e cortes. Apresentar coloração e tamanho uniforme, devendo ser bem
desenvolvida.
10- CHEIRO VERDE:
Extra, folhas inteiras, com talo, graúdas, sem manchas, com coloração uniforme, intactas,
firmes e bem desenvolvidas. Embalado em embalagem transparente, (maço de 300gramas.)
11- COUVE MANTEIGA:
De tamanho médio, talo verde, inteiros, coloração uniforme e sem manchas, bem
desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e umidade externa anormal, livre de
sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos causados pelo manuseio e
transporte. Embalado em embalagem plástica transparente.
12- LIMÃO THAITI:
Procedente de planta sadia, destinado ao consumo in natura, devendo ser apresentado
fresco, ter atingido grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor próprio da variedade,
apresentar grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo. Não estarem danificadas por insetos,
não conter substância terrosa, sujidade, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes a
casca, isentos de umidade externa anormal, tamanho médio e uniforme.
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13- GOIABA VERMELHA:
In natura, apresentando tamanho e cor uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura,
com polpa intacta e firme. Sem danos físicos e mecânicos causados pelo manuseio e
transporte.
14- MAÇA NACIONAL:
De 1ª qualidade, in natura, apresentando tamanho e cor uniforme, devendo ser bem
desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos causados
pelo manuseio e transporte.
15- MELANCIA:
Redonda, graúda, de 1ª qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração
uniformes. Devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando
entre 8 a 12 kg cada unidade.
16- MELÃO:
Amarelo, de 1ª qualidade, casca lisa, sem ferimento ou defeitos Unidade com peso médio de
1,5kg.
17- PEPINO JAPONÊS:
De 1ª qualidade, de tamanho médio, casca lisa, com polpa intacta, tamanho e coloração
uniforme, típicos da variedade, sem sujidades, pragas ou larvas. Embalado em embalagem
plástica transparente.
18- REPOLHO VERDE:
De 1- qualidade, cabeça fechada, sem ferimentos ou defeitos, sem folhas sujas e manchas,
pesando em média 1,5 a 2 kg a unidade. Prazo de validade semanal. Embalado em embalagem
plástica transparente.
19- RÚCULA:
Produto de boa qualidade, limpo, sem defeitos, com folhas verdes, sem traços de
descoloração, folhas intactas, firmes e bem desenvolvidas. Embalado em embalagem plástica
transparente.
20- TANGERINA:
In natura, fruta fresca, não murcha, apresentando grau de maturação que permita a
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo.
21- TOMATE RASTEIRO:
Maduro, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades,
material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades,
parasitas e larvas, sem lesões de origem física e mecânica, rachaduras e cortes.
28- UVA VITÓRIA:
Sem semente, de 1ª qualidade, sabor característico, tamanho e coloração uniforme, devendo
ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos
causados pelo manuseio e transporte.
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29- BETERRABA:
Lavada, lisa, de 1ª qualidade, firme, fresca, de colheita recente, sem lesões de origem física
ou mecânica, com tamanho e coloração uniforme, devendo ser graúda
30- BRÓCOLIS:
Cabeça bem fechada, de 1ª qualidade, não pode estar amarelado, deve apresentar coloração
verde, novo, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e
coloração uniformes. Isento de sujidades, parasitas e larvas
( Embalagem com 1 Unidade de tamanho médio)
35- CHUCHU:
De 1ª qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e
intacto. Isento de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, livre de
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos
causados pelo manuseio e transporte.
36- COUVE FLOR:
De 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões, de origem física ou mecânica, perfurações e
cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas ( Embalagem
com 1 Unidade de tamanho médio)
38- LARANJA PERA:
Fruto de tamanho médio, no grau máximo de evolução, com tamanho, aroma e sabor da
espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho.
42- MAMÃO FORMOSA:
De 1ª qualidade, in natura, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração
uniformes, bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e
mecânicos causados pelo manuseio e transporte.
7.2- ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS PARA TODOS OS PRODUTOS:
 De 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livres de
sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante, acondicionadas em embalagens
própria a cada espécie, atóxica e intacta.
 As hortaliças de frutos, de raízes, de tubérculos, deverão proceder de espécies
genuínas, sãs e satisfazer as seguintes condições mínimas a saber:
1) Serem frescas e sãs, estarem inteiras, limpas e livre de umidade externa anormal;
2) Terem atingido o grau de evolução completa do tamanho, para fins comerciais;
3) Terem atingido o grau de maturação que lhes permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação.
4) Não estarem golpeadas e danificadas por quaisquer lesões de origem física, mecânica ou
biológica, acima de 5% e que afetem sua aparência. A polpa e o pedúnculo (quando houver)
deverão se apresentar intactos e firmes;
5) Estarem isentas de:
a) Substâncias terrosas;
b) Sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa;
c) Parasitos, larvas e outros animais nos produtos e embalagens;
d) Umidade externa anormal;
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e) Odor e sabor estranhos;
f) Enfermidades.
 Verduras no estado “in natura”:
- Serão tolerados pequenos e ligeiros defeitos, não enquadrados nos itens acima descritos,
desde que não representem quantidade superior a 5% (cinco por cento) do peso total do
produto entregue, de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa Kg .
- Defeitos graves não serão tolerados. Consideram-se, para verificação da qualidade,
características como:
a) do produto: tamanho, peso, grau de maturação, coloração, formato, danos por pragas,
danos por doenças, danos mecânicos, danos fisiológicos, defeitos, qualidade das
folhas/inflorescências, limpeza;
b) da embalagem: acondicionamento, disposição, enchimento, limpeza.
As frutas próprias para o consumo devem ser procedentes de espécies genuínas e sãs e
satisfazer as seguintes condições mínimas:
a) Serem frescas e sãs;
b) Terem atingido o grau máximo de maturação que lhes permita suportar a manipulação, o
transporte e o armazenamento em condições adequadas.
c) Terem atingido o perfeito estado de desenvolvimento para sua espécie e variedade, para
fins comerciais;
d) Não estarem golpeadas ou danificadas por quaisquer lesões de origem física, mecânica ou
biológica que afetem sua aparência; a polpa e o pedúnculo (quando houver) deverão se
apresentar intactos e firmes;
e) Estarem isentas de:
1) substâncias terrosas;
2) sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa;
3) parasitos, larvas e outros animais (nos produtos e/ou embalagens);
4) umidade externa anormal;
5) resíduos de defensivos agrícolas e/ou outras substâncias tóxicas;
6) odores e sabores estranhos;
7) enfermidades.
VII. DO LOCAL E ENTREGA DOS PRODUTOS
8.1- Os gêneros alimentícios deverão ser entregues conforme solicitação, nas seguintes
Unidades Escolares:
1- EMEIF de São Francisco – sito à Rua Paraná, 1556, Centro- São Francisco, SP
2- EE. Oscar Antonio da Costa – sito à Av. Oscar Antonio da Costa, 1075, Centro- São
Francisco,
8.2- O fornecimento será UM PEDIDO POR SEMANA, conforme a necessidade e solicitação
do setor de Educação.
8.2.1- Caso ocorra algo imprevisível, “fato do príncipe”, fortuito à vontade da
Administração, este pedido poderá vir a ocorrer diariamente ou mais de uma vez por semana,
pois se trata de produtos altamente perecíveis e fato que, as cozinhas das unidades Escolares
receptoras, não dispõe de espaços de armazenamento adequado.
8.3- O início do fornecimento será imediato, após a assinatura do Contrato.
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PARÁGRAFOR PRIMEIRO-devido à Pandemia do COVID 19 , a administração pública, se
reserva ao direito de não solicitar a entrega total dos produtos especificados no ANEXO
I, deste Edital, ou solicitar parcialmente, conforme funcionamento do ano letivo.
IX. DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
9.1 - O pagamento será efetuado em até 20 dias, mediante documentação fiscal, devidamente
atestada pelo setor de tesouraria da Prefeitura Municipal.
9.1.1 – Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, prazo para pagamento
fluirá a partir da sua reapresentação.
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1 Na definição dos preços para a aquisição dos gêneros alimentícios da agricultura
familiar e dos empreendimentos familiares rurais deverá ser observado o artigo 29 da
resolução CD/ FNDE nº 26 de 17 de junho 2013.
10.2 Os Gêneros alimentícios da agricultura familiar não poderão ter preços inferiores aos
produtos cobertos pelo Programa de garantia de preços da Agricultura Familiar PGPAF .
10.3 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.
10.4 A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um contrato de
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, conforme
Art. 31 e 32, da resolução/CD/FNDE nº 26/2013 do FNDE.
11- DO CONTRATO :
11.1- Quando da participação de Agricultores de Grupos Informais, será gerado um único
Contrato, que deverá vir assinado por todos os agricultores que compõem o Grupo e que
fizeram parte do Projeto de Venda.
11.2- A CONTRATANTE em razão as supremacia dos interesses públicos sobre os interesses
particulares poderá:
a. modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse
público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
b. rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO;
c. fiscalizar a execução do contrato;
d. aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. Quando 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.
11.3- A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação
Servidor, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades
designadas pelo FNDE.
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11.4- A gestão do presente contrato por parte da CONTRATANTE ficará a cargo do Diretor
Municipal do Departamento de Educação, Cultura e Esporte, Sr. Luciano Fernando Giacometi,
CPF./MF. Nº202.729.598-47.
11- ANEXOS DO EDITAL :
ANEXO “I” – Descrição, Especificação, Quantidade dos produtos.
ANEXO “II” – Declaração de Compromisso de Limite por DAP/ANO
ANEXO “III” – Declaração das Condições de Entrega dos produtos
ANEXO “IV” – Declaração de produção dos gêneros alimentícios
ANEXO “V” – Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar
ANEXO “VI” – Minuta de Contrato
ANEXO “VII”- DADOS REFERENCIAIS

12 - DO HORÁRIO E LOCAL PARA OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS
11.1 Maiores informações serão obtida junto ao Setor de Licitação da Prefeitura Municipal
de São Francisco, pelo telefone (17) 3693.1118, no horário das 08h00min às 11h00min e das
13h00min as 17h00min.
Prefeitura Municipal de São Francisco/SP, em 19 de MARÇOde 2021.

__________________________
Prefeito Municipal
Sebastião de Oliveira Baptista
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ANEXO I - Descrição, Especificação, Quantidade dos produtos.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, provenientes da Agricultura Familiar destinado
ao atendimento da demanda da merenda escolar da rede pública de ensino Municipal e
estadual deste município, durante o exercício
de 2021.

2.
3.
Unid. QTD.

IT 1. Produto
Abacaxi Pérola:
De primeira, in natura, apresentando grau de
maturação que permita suportar a
manipulação, o transporte e conservação em Kg
condições adequadas para o consumo, doce e
suculento, pesando cerca de 1,5 kg cada, com
1 ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Abóbora Paulista:
Madura, de boa qualidade, tamanho e
coloração uniformes, isenta de materiais
Kg
terrosos e umidade externa anormal, sem
danos físicos e mecânicos. Embalado em
2 embalagem plástica transparente.
Alface Americana :
Do tipo comum , inteira, fisiologicamente
desenvolvida, com bulbos curados, sem
Maço
danos mecânicos causados por manuseio e ou
de transporte ou causados por pragas.
3 Embalagem plástica transparente.
Almeirão:
De 1ª qualidade, sem defeitos, com folhas
verdes, sem traços de descoloração, devendo
ser
bem
desenvolvida,
isenta
de
enfermidades ou danos físicos e mecânicos
causados pelo manuseio e transporte. Sem Maço
sujidade, parasitas ou larva e outros defeitos
que possam alterar a sua aparência e
qualidade, livre da maior parte possível de
terra e raízes. Embalagem plástica
4 transparente.
Banana nanica:
Em pencas, de 1ª qualidade, sabor doce,
aspecto e cheiro próprio, tamanho e
coloração uniformes, com polpa firme e
Kg
intacta, devendo ser bem desenvolvida,
madura, com grau de maturidade adequado
5 ao consumo, sem danos físicos e mecânicos

4.Preço
Médio
Unitário
R$

5. Preço
Médio Total
R$

780

5,30

4.134,00

130

3,65

474,50

530

6,25

3.312,50

75

6,125

459,375

1100

4,72

5.192,00
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6

7

8

9

10

11

12

causados pelo manuseio e transporte,
ausência de sujidades, parasitas e sinais de
apodrecimento.
Batata inglesa:
Grande, de 1ª qualidade, firme e intacta, sem
lesões de origem física ou mecânica Kg
(rachaduras, cortes), tamanho e coloração
uniforme, ausente de sujidades.
Caju:
Maduro, de boa qualidade, graúdo, com
polpa firme e intacta. Isento de
Kg
enfermidades, parasitas e larvas, sem lesões
de origem física e mecânica, rachaduras e
cortes .
Cebola:
Grande, de 1ª qualidade, compacta e firme,
sem lesões de origem físicas ou mecânicas,
perfurações e cortes. Apresentar coloração e Kg
tamanho uniforme, devendo ser bem
desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e
larvas.
Cenoura:
De 1ª qualidade, sem rama, fresca, compacta
e firme, sem lesões de origem física ou
Kg
mecânica, rachaduras e cortes. Apresentar
coloração e tamanho uniforme, devendo ser
bem desenvolvida.
Cheiro-verde:
Extra, folhas inteiras, com talo, graúdas, sem
manchas, com coloração uniforme, intactas,
Maço
firmes e bem desenvolvidas. Embalado em
embalagem
transparente,
(maço
de
300gramas.)
Couve manteiga :
De tamanho médio, talo verde, inteiros,
coloração uniforme e sem manchas, bem
desenvolvida, firme e intacta, isenta de
material terroso e umidade externa anormal, Maço
livre de sujidades, parasitas e larvas, sem
danos físicos e mecânicos causados pelo
manuseio e transporte. Embalado em
embalagem plástica transparente.
Limão thaiti:
Procedente de planta sadia, destinado ao
consumo in natura, devendo ser apresentado
Kg
fresco, ter atingido grau ideal no tamanho,
aroma, cor e sabor próprio da variedade,
apresentar grau de maturação tal que lhe

700

5,975

4.182,50

130

11,075

1.439,75

260

5,088

1.322,88

190

4,90

931,00

280

4,20

1.176,00

95

6,00

570,00

240

3,70

888,00
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13

14

15

16

17

18

19

permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas
para o consumo. Não estarem danificadas por
insetos, não conter substância terrosa,
sujidade, produtos químicos ou corpos
estranhos aderentes a casca, isentos de
umidade externa anormal, tamanho médio e
uniforme.
Goiaba vermelha:
In natura, apresentando tamanho e cor
uniforme, devendo ser bem desenvolvida e
Kg
madura, com polpa intacta e firme. Sem danos
físicos e mecânicos causados pelo manuseio e
transporte.
Maçã nacional:
De 1ª qualidade, in natura, apresentando
tamanho e cor uniforme, devendo ser bem
Kg
desenvolvida e madura, com polpa intacta e
firme, sem danos físicos e mecânicos
causados pelo manuseio e transporte.
Melancia:
Redonda, graúda, de 1ª qualidade, livre de
sujidades, parasitas e larvas, tamanho e
Kg
coloração uniformes. Devendo ser bem
desenvolvida e madura, com polpa firme e
intacta, pesando entre 8 a 12 kg cada unidade.
Melão amarelo:
Amarelo, de 1ª qualidade, casca lisa, sem
Kg
ferimento ou defeitos Unidade com peso
médio de 1,5kg.
Pepino japonês:
De 1ª qualidade, de tamanho médio, casca lisa,
com polpa intacta, tamanho e coloração
Kg
uniforme, típicos da variedade, sem sujidades,
pragas ou larvas. Embalado em embalagem
plástica transparente.
Repolho verde:
De 1- qualidade, cabeça fechada, sem
ferimentos ou defeitos, sem folhas sujas e
Kg
manchas, pesando em média 1,5 a 2 kg a
unidade. Prazo de validade semanal. Embalado
em embalagem plástica transparente.
Rúcula:
Produto de boa qualidade, limpo, sem
defeitos, com folhas verdes, sem traços de
Maço
descoloração, folhas intactas, firmes e bem
desenvolvidas. Embalado em embalagem
plástica transparente.

200

6,425

1.285,00

850

8,625

7.331,25

1020

2,26

2.305,20

900

5,613

5.051,70

280

4,375

1.225,00

400

3,95

1.580,00

75

6,125

459,375
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21

22

29

30

35

36

Tangerina :
In natura, fruta fresca, não murcha,
apresentando grau de maturação que permita Kg
a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo.
Tomate rasteiro:
Maduro, de boa qualidade, graúdo, com polpa
firme e intacta, isento de enfermidades,
material terroso e umidade externa anormal, Kg
livres de resíduos de fertilizantes, sujidades,
parasitas e larvas, sem lesões de origem física
e mecânica, rachaduras e cortes.
Uva Vitória:
Sem semente, de 1ª qualidade, sabor
característico, tamanho e coloração uniforme,
devendo ser bem desenvolvida e madura, com Kg
polpa intacta e firme, sem danos físicos e
mecânicos causados pelo manuseio e
transporte.
Beterraba:
Lavada, lisa, de 1ª qualidade, firme, fresca, de
colheita recente, sem lesões de origem física Kg
ou mecânica, com tamanho e coloração
uniforme, devendo ser graúda
Brócolis:
Cabeça bem fechada, de 1ª qualidade, não
pode estar amarelado, deve apresentar
coloração verde, novo, sem lesões de origem
física ou mecânica, perfurações e cortes, Peça
tamanho e coloração uniformes. Isento de
sujidades, parasitas e larvas
( Embalagem com 1 Unidade de tamanho
médio)
Chuchu
:
De 1ª qualidade, tamanho e coloração
uniforme, devendo ser bem desenvolvido,
firme e intacto. Isento de enfermidade,
material terroso e umidade externa anormal,
Kg
livre de resíduos de fertilizantes, sujidades,
parasitas e larvas, sem danos físicos e
mecânicos causados pelo manuseio e
transporte.
Couve-Flor:
De 1ª qualidade, compacta e firme, sem
lesões, de origem física ou mecânica, Peça
perfurações e cortes, tamanho e coloração
uniformes, isento de sujidades, parasitas e

180

5,80

1.044,00

880

7,35

6.468,00

200

11,05

2.210,00

40

5,15

206,00

100

7,088

708,80

80

5,05

404,00

80

7,712

616,96
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larvas ( Embalagem com 1 Unidade de
tamanho médio)
Laranja pêra:
Fruto de tamanho médio, no grau máximo de
evolução, com tamanho, aroma e sabor da
espécie, uniformes, sem ferimentos ou
38 defeitos, firmes e com brilho.
Mamão formosa :
De 1ª qualidade, in natura, livre de sujidades,
parasitas e larvas, tamanho e coloração
uniformes, bem desenvolvido e maduro, com
polpa firme e intacta, sem danos físicos e
mecânicos causados pelo manuseio e
42 transporte.

Kg

600

2,90

1.740,00

Kg

150

5,25

787,50

1.1- ENTREGA- Parcelada ( UMA VEZ POR SEMANA), durante o decurso do ano de 2021,
conforme necessidade e solicitação do Setor de Educação.
1.1.1- Caso ocorra algo imprevisível, “fato do príncipe”, fortuito à vontade da
Administração, este pedido poderá vir a ocorrer diariamente ou mais de uma vez por semana,
pois se trata de produtos altamente perecíveis e fato que, as cozinhas das unidades Escolares
receptoras, não dispõe de espaços de armazenamento adequado.
1.2- INÍCIO DO FORNECIMENTO- imediata, após assinatura do contrato.
1.3- QUANTIDADES- Os produtos e suas quantidades serão solicitados de acordo com a
demanda de cada cardápio semanal, estruturado pela nutricionista.
1.4- QUALIDADE- Não serão aceitos produtos com ferimentos, murchos, com podridão,
passado, com virose, imaturo, com dano por praga, queimado de sol, etc. Os produtos deverão
estar de acordo com a legislação de sanidade vigente nos governos federais, estaduais e
municipais, conforme se especifica:
1.4.1- ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS PARA TODOS OS PRODUTOS:
 De 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livres de
sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante, acondicionadas em embalagens
própria a cada espécie, atóxica e intacta.
 As hortaliças de frutos, de raízes, de tubérculos, deverão proceder de espécies
genuínas, sãs e satisfazer as seguintes condições mínimas a saber:
1) Serem frescas e sãs, estarem inteiras, limpas e livre de umidade externa anormal;
2) Terem atingido o grau de evolução completa do tamanho, para fins comerciais;
3) Terem atingido o grau de maturação que lhes permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação.
4) Não estarem golpeadas e danificadas por quaisquer lesões de origem física, mecânica ou
biológica, acima de 5% e que afetem sua aparência. A polpa e o pedúnculo (quando houver)
deverão se apresentar intactos e firmes;
5) Estarem isentas de:
a) Substâncias terrosas;
b) Sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa;
c) Parasitos, larvas e outros animais nos produtos e embalagens;
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d) Umidade externa anormal;
e) Odor e sabor estranhos;
f) Enfermidades.
 Verduras no estado “in natura”:
- Serão tolerados pequenos e ligeiros defeitos, não enquadrados nos itens acima descritos,
desde que não representem quantidade superior a 5% (cinco por cento) do peso total do
produto entregue, de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa Kg .
- Defeitos graves não serão tolerados. Consideram-se, para verificação da qualidade,
características como:
a) do produto: tamanho, peso, grau de maturação, coloração, formato, danos por pragas,
danos por doenças, danos mecânicos, danos fisiológicos, defeitos, qualidade das
folhas/inflorescências, limpeza;
b) da embalagem: acondicionamento, disposição, enchimento, limpeza.
As frutas próprias para o consumo devem ser procedentes de espécies genuínas e sãs e
satisfazer as seguintes condições mínimas:
a) Serem frescas e sãs;
b) Terem atingido o grau máximo de maturação que lhes permita suportar a manipulação, o
transporte e o armazenamento em condições adequadas.
c) Terem atingido o perfeito estado de desenvolvimento para sua espécie e variedade, para
fins comerciais;
d) Não estarem golpeadas ou danificadas por quaisquer lesões de origem física, mecânica ou
biológica que afetem sua aparência; a polpa e o pedúnculo (quando houver) deverão se
apresentar intactos e firmes;
e) Estarem isentas de:
1) substâncias terrosas;
2) sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa;
3) parasitos, larvas e outros animais (nos produtos e/ou embalagens);
4) umidade externa anormal;
5) resíduos de defensivos agrícolas e/ou outras substâncias tóxicas;
6) odores e sabores estranhos;
7) enfermidades.
1.5- LOCAIS DE ENTREGA1- EE. Oscar Antonio da Costa- Av. Oscar Antonio da Costa, nº1556 -São Francisco, SPCEP. 15.710-000
2- EMEIF. São Francisco- Rua Paraná, nº1075 - São Francisco, SP, CEP- 15.710-000
1.6- Fazem parte deste Anexo I, as demais consignações descritas no Edital
São Francisco, SP, 19/MARÇO/2021
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ANEXO II
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021
PROCESSO 05/2021

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE LIMITE POR DAP/ANO
O(A) .................................................................................................................., pessoa
(nome do Grupo Formal ou informal)
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ..............................................., com sede
...................................................................................................................................,
CEP...................................., na cidade de ......................................................................,
neste ato representado(a) por ..............................................................................................
(nome do representante legal de acordo com o Projeto de Venda)
.........................................., ....................................................., .........................................,
(nacionalidade)
(estado civil)
(profissão)
portador (a) da Cédula de Identidade RG nº ..............................................., emitida por (pela)
......................../.........., em ........./........../................., inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas
–

CPF

nº

.............................................................,

residente

e

domiciliado

(a)

..................................................................................................................................,
CEP....................................., na cidade de .........................................................................,
nos termos do Estatuto Social, DECLARA que atenderá ao limite individual de venda de
gêneros alimentícios dos Agricultores e Empreendedores de Base Familiar Rural que
compõem o quadro social desta Entidade, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por
DAP/ANO CIVIL referente à sua produção, considerando os dispositivos da Lei nº 11.947/2009
e da Resolução CD/FNDE nº 26/2013 que regem o Programa Nacional de Alimentação Escolar
– PNAE e demais documentos normativos, no que couber.

........................., ........... de .............................. de 2021.

.................................................................................................
(Assinatura do Representante Legal do Grupo Formal/informal ou individual)
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ANEXO III
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021
PROCESSO N° 05/2021
DECLARAÇÃO DE CONDIÇÕES DE ENTREGA
O(A) .................................................................................................................., pessoa
(nome do Grupo Formal/informal)
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ..............................................., com sede
...................................................................................................................................,
CEP...................................., na cidade de ......................................................................,
neste ato representado(a) por ..............................................................................................
(nome do representante legal de acordo com o Projeto de Venda)
.........................................., ....................................................., .........................................,
(nacionalidade)
(estado civil)
(profissão)
portador (a) da Cédula de Identidade RG nº ..............................................., emitida por (pela)
......................../.........., em ........./........../................., inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas
–

CPF

nº

.............................................................,

residente

e

domiciliado

(a)

..................................................................................................................................,
CEP....................................., na cidade de .........................................................................,
nos termos do Estatuto Social, DECLARA, sob pena de lei, que tem condições de efetuar a
entrega dos produtos cotados na CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021, em meios de transporte
adequados e em condições corretas de acondicionamento, temperatura, embalagem e
demais exigências previstas e necessárias de proteção contra contaminação e deterioração
dos gêneros alimentícios, considerando os dispositivos da Lei nº 11.947/2009 e da Resolução
CD/FNDE nº 26/2013 e demais normas que regem a o Programa Nacional de Alimentação
Escolar – PNAE, no que couber, no sentido de garantir a Segurança Alimentar e Nutricional
dos beneficiários.
........................., ........... de .............................. de 2021.

.................................................................................................
(Assinatura do Representante Legal do Grupo Formal/informal/Individual)
Obs. Grupo informal: Anexar esta Declaração para cada Agricultor participante
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ANEXO IV

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021
PROCESSO N° 05/2021
DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

O (a) (razão social /nome do agricultor produtor) , inscrita no CNPJ ou CPF. nº ......, por
intermédio do seu representante legal o(a) Sr.................., portador(a) da Carteira de
Identidade de nº ............... e do CPF/MF nº ......................, DECLARA, para os fins do disposto
no inciso V, do artigo 27 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, que os gêneros
alimentícios a serem entregues, conforme Projeto de Venda apresentado vista à Chamada
Pública n° 01/2021, são produzidos em sua propriedade .....................(descrever propriedade)
, sito ..............(descrever endereço completo da propriedade).

..............................., ..... de .................. de 2021.

_____________________________________________
(Assinatura do Representante Legal do Grupo Formal ou informal/individual)

Obs. Grupo informal: Anexar esta Declaração para cada Agricultor participante
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ANEXO VI
MINUTA/ TERMO DE CONTRATO Nº ....../2021
PROCESSO N° 05/2021
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021

CONTRATANTE:

Prefeitura Municipal de São Francisco.
Avenida Oscar Antônio da Costa, 1187 - Centro.
CEP: 15.710-000 – SÃO FRANCISCO (SP)
CNPJ: 46.603.395/0001-18

CONTRATADA:

(descrever o agricultor responsável)
(Endereço)
(Município)
DAP. N°
CNPJ ou CPF.

ENQUADRADO COMO FORNECEDOR : ....( individual/ Grupo informaL/Grupo formal)
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA
A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Os signatários deste instrumento, de um lado a a Prefeitura Municipal de São Francisco SP, inscrita no CNPJ nº. 46.603.395/0001-18, localizada à Avenida Oscar Antônio da Costa,
1187 - Centro, nesta cidade, neste ato representada pelo Senhor Sebastião de Oliveira
Baptista, portador do RG. nº 7.516.347-0 e do CPF/MF. Nº 547.280.378-00, no uso de suas
prerrogativas legais e considerando o disposto no Artigo 14 da Lei 11.947/2009, brasileiro,
casado, residente e domiciliado também nesta cidade, designada simplesmente de
CONTRATANTE, e por outro lado o fornecedor do grupo Formal/informal/Individual: Sr (a)
........................................ – CNPJ/CPF ......................,, , DAP. N° .................portador(a) do RG.
n°........................, residente e domiciliado .........................., município de São Francisco, SP,
doravante denominado (a) CONTRATADO (A), fundamentados nas disposições Lei n.º 11.947,
de 16/06/2010 e suas alterações posteriores e tendo em vista o que consta na Chamada
Pública nº 001/2021, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que
seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA: “DO OBJETO”
É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública
municipal e estadual, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, verba
FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.º 001/2021, o qual fica fazendo parte
integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA:
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar
ao CONTRATANTE, de forma parcelada, conforme descrito no Anexo I, do Edital e no Projeto
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de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, parte integrante deste
Instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA:
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 Declaração de
Aptidão ao PRONAF – DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do
Programa Nacional de Alimentação Escolar (Res. CD/FNDE n° 26, de 17 de Junho de 2013Artigo 32)
CLÁUSULA QUARTA
OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar ao
Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais de venda dos
participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para
Alimentação Escolar, em no máximo 30 dias após a assinatura do contrato, por meio de
ferramenta disponibilizada pelo MDA.
CLÁUSULA QUINTA:
O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento do
pedido de entrega dos setores educacionais, expedida pelo Departamento de Compras, sendo
o prazo do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 31 de Dezembro de
2021.
a. A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de
acordo com a solicitação da Nutricionista da rede de Educação Municipal, com a
chamada pública n.º 01/2021.
b. O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se-á mediante a entrega dos alimentos e
sua conferência pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega e a
apresentação das Notas Fiscais de Venda no Setor Contábil da Prefeitura.
CLÁUSULA SEXTA:
6.1- Fornecedor/Produtor Individual: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios,
nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura
Familiar, o CONTRATADO (A):
1- Sr.(a) ..............................-CPF.................., DAP...............,
Receberá o valor total de R$ ................(......................).
OU,
6.2- Grupo Informal: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos
descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, cada
CONTRATADO (A) receberá :
1- Sr. ........................ – CPF .................................,DAP. n° ................., o valor:.....
2-Sr. ........................ – CPF .................................. DAP. n° ................., o valor:......
TOTALIZANDO O GRUPO, O VALOR TOTAL DE R$ ........ (.........................................................).
OU,
6.3- Grupo Formal: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos
descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a)
CONTRATADO (A):
1- ........................ , CNPJ .................................,
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TOTALIZANDO O GRUPO FORMAL, O VALOR TOTAL DE R$ ........ (..........................................).
6.4- O preço conveniado/contratado para cada produto, tanto para o Grupo formal/ou
Informal/ou fornecedor Individual , conforme Projeto de Venda apresentado para a aquisição
de GÊNEROS ALIMENTICOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR é:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
29
30
35
36
38
42

1. Produto
Abacaxi Pérola
Abóbora Paulista
Alface Americana
Almeirão
Banana nanica.
Batata inglesa.
Caju
Cebola
Cenoura
Cheiro-verde
Couve manteiga
Limão thaiti
Goiaba vermelha
Maçã nacional
Melancia
Melão amarelo
Pepino japonês
Repolho verde
Rúcula
Tangerina
Tomate rasteiro
Uva Vitória
Beterraba
Brócolis
Chuchu
Couve-Flor
Laranja pêra
Mamão Formosa

2.Unid.
Kg
Kg
Maço
Maço
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Maço
Maço
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Maço
Kg
Kg
Kg
Kg
Peça
Kg
Peça
Kg
Kg

4.Preço Unit. 5. Preço Total
3.Quant. Prop. Projeto
780
.....
.......
130
.....
.......
530
.....
.......
75
.....
.......
1100
.....
.......
700
.....
.......
130
.....
.......
260
.....
.......
190
.....
.......
280
.....
.......
95
.....
.......
240
.....
.......
200
.....
.......
850
.....
.......
1020
.....
.......
900
.....
.......
280
.....
.......
400
.....
.......
75
.....
.......
180
.....
.......
880
.....
.......
200
.....
.......
40
.....
.......
100
.....
.......
80
.....
.......
80
.....
.......
600
.....
.......
150
......
........
..............
Total CONVENIADO R$

6.4.1) Dá-se a este CONTRATO , o valor total de R$ ...............(.................)
PARÁGRAFO PRIMEIRO- O valor pago pelo presente instrumento contratual, limitar-se-à
aos 30% dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, conforme Resolução CD/FNDE n°
26, de 17 de junho de 2013, - Artigo 24 que regulamenta a Aquisição de Alimentos
diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Rural. Ficando pactuado entre as
partes contratantes que, se houver valores excedentes, estes serão dotados em
contrapartida auferida dos recursos municipais.
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CLÁUSULA SÉTIMA:
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:
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias 2021:
12- Educação
12 306- Educação e Nutrição
12 306 0019- Merenda Escolar
12 306 0019 2020 0000- Manutenção do Setor de Merenda Escolar
3.3.90.30.07- Gêneros de Alimentação
FICHAS: 92, 93 e 94
CLÁUSULA NONA:
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula quinta, alínea “b”, e após
a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor
correspondente às entregas do mês anterior.
Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA:
O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do
CONTRATADO FORNECEDOR, deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o
valor da parcela vencida. Ressalvados os casos quando não efetivados os repasses mensais de
recursos do FNDE em tempo hábil.
CLÁUSULA ONZE:
Nos casos de inadimplência da CONTRATANTE, proceder-se-á conforme o § 1º, do art. 20 da
Lei n.º 11.947, de 16/06/2010 e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DOZE:
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos as Notas Fiscais
de Compra, os Termos de Recebimento, 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 TREZE:
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 QUATORZE:
14.1- O CONTRATANTE em razão da supremacia dos interesses públicos sobre os interesses
particulares poderá:
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a. modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse
público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
PARÁGRAFOR PRIMEIRO-devido à Pandemia do COVID 19 , a administração pública, se
reserva ao direito de não solicitar a entrega total dos produtos especificados no ANEXO
I, deste Edital, ou solicitar parcialmente, conforme funcionamento do ano letivo.
b. rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO;
c. fiscalizar a execução do contrato;
d. aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
14.2- 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 QUINZE:
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada
judicialmente.
CLÁUSULA DEZESSEIS:
16.1- A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação,
da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades
designadas pelo FNDE.
16.2- A gestão do presente contrato por parte da CONTRATANTE ficará a cargo do Diretor
Municipal do Departamento de Educação, Cultura e Esporte, Sr. Luciano Fernando Giacometi,
CPF./MF. Nº202.729.598-47.
CLÁUSULA DEZESSETE:
O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.º 01/2021- Edital 19/2021 e
pelo disposto na Resolução CD/FNDE n.º 26, de 17/06/2013, pela Lei n.º 11.947, de
16/06/2010, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for
omisso.
CLÁUSULA DEZOITO:
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes,
resguardada as suas condições essenciais da lei 8.666/93.
CLÁUSULA DEZENOVE:
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de
carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento, por fac-simile
transmitido pelas partes e ou email.
CLÁUSULA VINTE:
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por carta,
consoante Cláusula Vinte, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
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a. por acordo entre as partes;
b. pela inobservância de qualquer de suas condições;
c. qualquer dos motivos previstos em lei.
CLÁUSULA VINTE E UM:
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos
ou até 31 de Dezembro de 2021.
CLÁUSULA VINTE E DOIS:
É competente o Foro da Comarca de Palmeira D´Oeste, para dirimir qualquer controvérsia
que se originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em quatro (04)
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Prefeitura Municipal de São Francisco(SP), em .....de ................... de 2021.

____________________________________ ________________________________
Sebastião de Oliveira Baptista
..........................................
Prefeito Municipal
Nome/CPF. Fornecedor Agric.
DAP.
CNPJ.( quando G.Formal)

Testemunhas:
1.__________________________________

2.__________________________________
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ANEXO VI


DADOS REFERENCIAIS- PROC. 05/21- CHAMADA PÚBLICA 01/21

PRODUTOR/GRUPO INFORMAL ou FORMAL:......
CNPJ ou CPF .......
ENDEREÇO:......
CIDADE:.......
CEP:........
TELEFONE/FAX:.....
EMAIL:.......
DAP.


NOME DO REPRESENTANTE LEGAL/PRODUTOR QUE ASSINARÁ O CONTRATO

Nome:
RG:................................................

CPF:................................... Data/Nasc. ...../....../......

PROFISSÃO:..................................
ENDEREÇO:.........
CIDADE:.......................................

CEP:....................................

TELEFONE: (......) .........................
EMAIL:........................................



DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO

NOME DO BANCO:
Nº DO BANCO:
Nº DA AGÊNCIA
Nº CONTA BANCARIA:

( obs. Quando se tratar de Grupo Informal, PREENCHER ESTE ANEXO PARA CADA PARTICIPANTE)
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Av. Oscar Antonio da Costa, 1187– Fone (017) 693-1101 – Fax/Fax (017) 693-1118 – CEP 15.710-000 – São Francisco – SP

ANEXO AP-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
PROC. 05/21- CHAMADA PÚBLICA 01/21
CONTRATANTE : - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
CONTRATADO: ....../21
CONTRATO Nº: ...../2021
OBJETO: “Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública municipal e
estadual, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, verba FNDE/PNAE
conforme se especifica no Termo de Referência”
Pelo presente TERMO, nós, abaixo assinado:
1.
Estamos CIENTES de que:
a) O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribuna de Contas do
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) Podemos 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,
deverão ser comunicados pelo interessado, peticionando no processo.
2.
Damos-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do Processo até seu julgamento final e consequente
publicações;
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.
Prefeitura Municipal de São Francisco – SP, ..... de ................ de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
CNPJ (MF) 46.603.395/0001-18
Av. Oscar Antonio da Costa, 1187– Fone (017) 693-1101 – Fax/Fax (017) 693-1118 – CEP 15.710-000 – São Francisco – SP

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: Luciano Fernando Giacometi
Cargo: Diretor do Departamento de Educação, Cultura e Esporte
CPF. 25.161.044-5
RG. 202.729.598-47
Data de Nascimento: 15/10/1984
Endereço Residencial completo: Rua Rio Grande do Norte, nº 1.547– Centro – São Francisco, SP
CEP.15.710-000
E-mail institucional: pmsaofrancisco@yahoo.com
E-mail pessoal: lucianogiacometi@yahoo.com.br
Telefone (s): 17-3693.1268

Assinatura: _____________________

Responsáveis que assinaram o ajuste:
PELO CONTRATANTE:
Nome: Sebastião de Oliveira Baptista
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 547.280.378-00
RG: 7.516.347-00
Data de Nascimento: 25/01/1951
Endereço residencial completo: Rua Paraná, nº 1359 – Centro – São Francisco, SP
CEP: 15.710-000
E-mail institucional: prefeitura@saofrancisco.sp.gov.br
E-mail pessoal: tiaobaptista@hotmail.com
Telefone (s): 17-3693.1101

Assinatura: _____________________

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

Assinatura: _____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
CNPJ (MF) 46.603.395/0001-18
Av. Oscar Antonio da Costa, 1187– Fone (017) 693-1101 – Fax/Fax (017) 693-1118 – CEP 15.710-000 – São Francisco – SP

EXTRATO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/17- PROC.05/2021
A Prefeitura Municipal de são Francisco, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de
direito público, com sede à Avenida Oscar Antônio da Costa, nº 1187, na cidade de
São Francisco -SP, possuidora do CNPJ nº 46.603.395/0001-18, por intermédio de
seu Prefeito Municipal Senhor Sebastião de Oliveira Baptista, no uso de suas
prerrogativas legais e considerando o disposto no art. 21, da Resolução/CD/FNDE n°
38, de 16/07/2009 e sua alterações posteriores, torna público para conhecimento dos
interessados, que está realizando Chamada Pública para a aquisição de gêneros
alimentícios produzidos por agricultores e empreendedores da base familiar rural,
destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/ PNAE,
com entrega parcelada, nas Escolas de Ensino Fundamental/Estadual e
Infantil/Creche e Pré Escola desta Municipalidade, para o exercício de 2021 . Os
interessados em apresentar o Projeto de Venda e Documentação de Habilitação de
Fornecedor, deverão comparecer, conforme exposto no Edital:
1.1 Para o recebimento dos envelopes Habilitação e Projeto de venda dos
Fornecedores Individuais, Grupos Informais e Grupos Formais e demais interessados
precedentes à Lei , fica determinado O DIA 13 de ABRIL de 2021, até as 10h00min,
os quais deverão ser entregues no Setor de Licitações, sito à Avenida Oscar Antonio
da Costa, nº 1187, na cidade de São Francisco - SP.
1.2 A abertura da sessão será às 10h30min, do dia 13 de ABRIL de 2021, no
Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal, quando serão aberta , primeiro a
documentação para habilitação exigida no Edital, em seguida o Projeto de Venda de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, na seguinte
ordem: a)- Fornecedores Individuais do município; b) Grupos Informais do município
e c) Grupos Formais do município. Após, na mesma ordem, os fornecedores da
região, estado e federação.
A íntegra do edital estão disponíveis no mural de informações da Prefeitura Municipal
de São Francisco, no site: http://saofrancisco.sp.gov.br/. Maiores informações serão
obtidas junto ao Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de São Francisco, pelo
telefone (17) 36931101, no horário das 08h30min às 11h00min e das 13h00min as
16h00min.
Prefeitura Municipal de São Francisco/SP, em 19 de março de 2021.
Sebastião de Oliveira Baptista
Prefeito Municipal

