PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL
ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 389/22
DATA DA SESSÃO: 18/08/22 ás 10:00 horas.
ENTREGA DO ENVELOPE: 18/08/22 das 09:00 ás 09:30 horas.
ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO: 18/08/22 das 09:30 ás 10:00 horas.
LOCAL: Prefeitura do Município de Conchal, sito na Rua Francisco Ferreira Alves nº 364, Centro em
Conchal SP (Sala de Licitações).
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

PREÂMBULO:
A Prefeitura do Município de Conchal, sito na Rua Francisco Ferreira Alves nº 364, Centro, Conchal SP,
através do Prefeito Municipal, o Sr. LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON, torna público, que o Presidente da
Comissão de Licitação, nomeado através do DECRETO Nº 4.539 de 03 de janeiro de 2022, estará reunida com
a Comissão de Licitação, para receber as documentações e proposta da licitação na modalidade
CHAMAMENTO PUBLICO, o qual será processado e julgado de conformidade com os preceitos a Lei
Federal nº 11.947, de 16/07/2009, Resolução nº 38 do FNDE, de 16/07/2009, Resolução nº 26, de
17/06/2013 e Resolução n° 4 do FNDE relativas ao PNAE.
Os representantes legais das empresas licitantes, deverão protocolar seu credenciamento, juntamente com
as documentações exigidas no item 5. juntamente com os envelope n° 01 - “Habilitação” e envelope n° 02 –
“Projeto de Venda”, no Setor de Protocolo, sito na Rua Francisco Ferreira Alves nº 364, Centro em Conchal
SP, apresentando documentos que o credencie a participar deste certame e a responder pela
representada, devendo, ainda, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento oficial
equivalente com foto.
O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site da Prefeitura do Município de Conchal,
www.conchal.sp.gov.br, e ou pelo email: edital@conchal.sp.gov.br, outras informações poderão ser obtidas
pelo telefone (19) 3866-8600 no Departamento de Licitação e Contratos, desta Prefeitura Municipal, de
segunda a sexta feira, no horário das 08:00 às 16:00 horas. O Departamento de Licitação e Contratos não
se responsabilizará pela falta de informações relativas ao procedimento àqueles interessados que não
confirmarem, pelos meios expostos, a retirada do edital.
Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a
documentação para habilitação e Projeto de Venda na data e horário do preâmbulo supracitado.

2.
2.1.

OBJETO:
O objeto da presente Chamada Pública é a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, conforme especificações dos gêneros
alimentícios no (ANEXO I), parte integrante deste certame.

3.
3.1.

FONTE DE RECURSO
A despesa decorrente correrá por conta da Dotação Orçamentária do Elemento relativo ao exercício de
2022, a saber:
nº 33903007/123060015.2.025/02.12.09. (1426) (1427) – Fonte: Tesouro
n° 33903007/123060015.2.025/02.12.09. (1429) (1430) – Fonte: Estado
n° 33903007/123060015.2.025/02.12.09. (1431) (1432) – Fonte: Federal
n° 33903007/123060015.2.025/02.12.09. (1434) (1435) – Fonte: Qese

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
4.
4.1.

HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR
Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua produção agrícola na forma de
Fornecedores Individuais, Grupos Informais e Grupos Formais, de acordo com o Capítulo V da Resolução
FNDE que dispõe sobre o PNAE.
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4.2.
4.2.1.

ENVELOPE Nº 001 – HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL (não organizado emgrupo).
O Fornecedor Individual deverá apresentar no envelope nº 01 os documentos abaixo relacionados, sob pena
de inabilitação:
I
A prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
II O extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;
III O Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural
para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor participante;
IV A prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em normativas específicas; e V - a
declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria,
relacionada no projeto de venda.

4.3.
4.3.1.

ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL
O Grupo Informal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados, sob pena de
inabilitação:
I
A prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
II O extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;
III O Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural
para Alimentação Escolar com assinatura de todos os agricultores participantes;
IV A prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em normativas específicas; e V - a
declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos agricultores familiares
relacionados no projeto de venda.

4.4.
4.4.1.

ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL
O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados, sob pena de
inabilitação:
I
A prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
II O extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias;
III A prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço - FGTS;
IV As cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão competente;
V O Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, assinado
pelo seu representante legal;
VI A declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos
associados/cooperados; VII – a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle
do atendimento do limite individual de venda de seus cooperados/associados;
VIII A prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em normativas específicas.

5.
5.1.
5.2.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

ENVELOPE Nº 02 – PROJETO DE VENDA
No Envelope nº 02 os Fornecedores Individuais, Grupos Informais ou Grupos Formais deverão apresentar
o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar conforme ANEXO II, conforme
Resolução FNDE 06/2020.
A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão pública e registrada em ata
após o término do prazo de apresentação dos projetos.
O resultado da seleção será publicado 02 dias após o prazo da publicação da relação dos proponentes e
no prazo de 05 dias o(s) selecionado(s) será (ão) convocado(s) para assinatura do(s) contrato(s).
O(s) projeto(s) de venda a ser(em) contratado(s) será(ão) selecionado(s) conforme critérios estabelecidos
pelo art. 30 da Resolução do FNDE 06/2020 que dispõe sobre o PNAE.
Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar o nome, o CPF e nº
da DAP Física de cada agricultor familiar fornecedor quando se tratar de Fornecedor Individual ou Grupo
Informal, e o CNPJ E DAP jurídica da organização produtiva quando se tratar de Grupo Formal.
Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos constatada na abertura dos envelopes
poderá ser concedido abertura de prazo para sua regularização de até 03 (três) dias úteis, conforme
análise da Comissão Julgadora.
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6.
6.1.
6.2.
I
II
III
IV
6.3.
I
a)

b)

II
III

a)
b)
6.4.

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.3.1.
7.3.2.
7.4.
7.4.1.
7.4.2.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS
Para seleção, os projetos de venda habilitadas serão divididos em: grupo de projetos de fornecedores
locais, grupo de projetos do território rural, grupo de projetos do estado, e grupo de propostas do País.
Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:
O grupo de projetos de fornecedores locais tem prioridade sobre os demais grupos;
O grupo de projetos de fornecedores de Região Geográfica Imediata tem prioridade sobre o de Região
Geográfica Intermediária, o do estado e o do País;
O grupo de projetos de fornecedores da Região Geográfica Intermediária tem prioridade sobre o do estado
e do país;
O grupo de projetos do estado tem prioridade sobre o do País.
Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:
Os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades
quilombolas, não havendo prioridade entre estes;
para efeitos do disposto neste inciso, devem ser 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 cooperados/associados das
organizações produtivas respectivamente, conforme identificação na(s) DAP(s);
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, têm prioridade
organizações produtivas com maior porcentagem de assentados da reforma agrária, quilombolas ou
indígenas no seu quadro de associados/cooperados. Para empate entre Grupos Informais, terão
prioridade os grupos com maior porcentagem de fornecedores assentados da reforma agrária,
quilombolas ou indígenas, conforme identificação na(s) DAP(s).
Os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, segundo a Lei
nº 10.831/2003, o Decreto nº 6.323/2007 e devido cadastro no MAPA;
Os Grupos Formais sobre os Grupos Informais, estes sobre os Fornecedores Individuais, e estes, sobre
Centrais de Cooperativas (detentoras de DAP Jurídica conforme Portarias do MAPA que regulamentam a
DAP);
no caso de empate entre Grupos Formais, em referência ao disposto no § 2º inciso III deste artigo, têm
prioridade organizações produtivas com maior porcentagem de agricultores familiares e/ou
empreendedores familiares rurais no seu quadro de associados/ cooperados, conforme DAP Jurídica;
em caso de persistência de empate, deve ser realizado sorteio ou, em havendo consenso entre as partes,
pode-se optar pela divisão no fornecimento dos produtos a serem adquiridos entre as organizações
finalistas.
Caso a EEx. não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo de projetos de
fornecedores locais, estas deverão ser complementadas com os projetos dos demais grupos, em acordo
com os critérios de seleção e priorização citados nos itens 6.1 e 6.2.
DO RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS E PROJETOS DE VENDA
Constatada a inviolabilidade dos envelopes, a Comissão procederá a abertura dos envelopes de
documentação, que serão lidos e rubricados pela Comissão e participantes presentes.
Os envelopes de projeto de venda permanecerão fechados, em poder da Comissão, e serão abertos após a
habilitação, apenas em relação ao ofertante habilitado;
A análise da aceitabilidade dos projetos de venda dependerá:
Da compatibilidade das características dos produtos ofertados com as especificações indicadas neste
edital;
Da compatibilidade dos preços propostos com os estimados para a execução do contrato;
Serão considerados inaceitáveis, sendo desclassificados, os projetos de venda:
Que não contiverem todos os dados exigidos;
Que não atenderem aos requisitos mínimos das especificações constantes deste edital e seus anexos.
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8.
8.1.
8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
8.2.
9.
9.1.

9.2.
9.3.
9.4.

COMISSÃO
A Comissão nomeada para o recebimento das propostas, classificação, seleção e divulgação das
organizações, analisará as propostas que atendam a todas as condições exigidas nesta Chamada Pública
(critérios estabelecidos pela lei 11.947/09 e resolução 38/FNDE/09), na seguinte ordem:
Em primeiro lugar as propostas dos Assentamentos de Reforma Agrária;
Em segundo lugar as propostas de Comunidades Tradicionais Indígenas;
Em terceiro lugar as propostas das Comunidades Quilombolas.
Será considerado o volume total ofertado, sendo que este não poderá ser inferior às quantidades
estabelecidas nos Anexos.
PAGAMENTO
O pagamento das despesas decorrentes do presente chamamento publico será efetuada em até 30 dias
após a emissão da nota fiscal, contados da data da entrega, na forma de Boleto ou Ordem Bancária em
conta corrente indicada pela CONTRATADA, mediante apresentação das respectivas Notas
Fiscais/Faturas, com os devidos atestes do responsável pelo acompanhamento do contrato.
Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir
após a sua reapresentação.
A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de
inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da
Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
Não serão aceitas Notas Fiscais com divergência de CNPJ, com relação ao empenho, em nenhuma
hipótese.

10.
DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. A presente Chamada Pública poderá ser obtida nos seguintes meios, a saber:
10.1.1.
Site do Município de Conchal: www.conchal.sp.gov.br
10.1.2.
Depto de Licitação e Contratos: Rua Francisco Ferreira Alves, 364 Centro em Conchal SP
CEP 13835-000
10.1.3.
Via e-mail: edital@conchal.sp.gov.br
10.2. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação sanitária (federal, estadual ou municipal)
específica para os alimentos de origem animal e vegetal.
10.3. 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/Entidade Executora
de acordo com a Resolução CD/FNDE 04/15, e obedecerá às seguintes regras:
I
Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos individuais firmados
deverão respeitar o valor máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais), por DAP/Ano/EEx.
II Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será o resultado do
número de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica multiplicado pelo limite individual de
comercialização, utilizando a seguinte fórmula:
Valor máximo a ser contratado = nº de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica x R$ 20.000,00.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.

Para definição dos preços de referência foi observado o artigo 1º e ss. da Resolução de nº 18/2018/ FNDE;
Os preços de referência foram adotados com base no Art. 1º e ss. da Resolução/CD/FNDE Nº 18 de
26/09/2018;
Os gêneros alimentícios da agricultura familiar e do Empreendedor Familiar Rural não poderão ter preços
inferiores aos produtos cobertos pelo Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar (PGPAF);
Os produtos alimentícios deverão atender ao dispositivo na legislação de alimentos, estabelecida pela
Agencia Nacional de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
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10.8.

A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato de Aquisição de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar, conforme
o anexo IV, da mencionada Resolução do FNDE.
Conchal, 15 de julho de 2022
Assinado de forma digital

LUIZ VANDERLEI por LUIZ VANDERLEI
MAGNUSSON:0 MAGNUSSON:021657878
74
Dados: 2022.07.21
2165787874
13:05:36 -03'00'

LUIZ VANDELEI MAGNUSSON
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por

APARECIDA MANARA
SÔNIA APARECIDA SÔNIA
MARTINS
MANARA MARTINS Dados: 2022.07.21 14:39:51
-03'00'

SÔNIA APARECIDA MANARA MARTINS
Diretora do Depto de Educação
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ANEXO I
CHAMADA PÚBLICA Nº 02/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 389/22
1.
1.1.

OBJETO:
Compreende o objeto deste certame a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do
empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar – PNAE.

2.
2.1.

JUSTIFICATIVA:
O Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação garante a
transferência de recursos financeiros para subsidiar a alimentação escolar. O repasse é feito diretamente
aos estados e municípios com base no censo escolar realizado no ano anterior ao do atendimento.
O retorno do 2° semestre das aulas do ano letivo de 2022 o objetivo é oferecer diariamente como
complemento alimentar comida de qualidade e com muito sabor aos alunos das escolas estaduais
paulistas. Por isso, o Ministério da Educação reforça o uso dos produtos in natura no cardápio escolar,
visando o fortalecimento e a saúde de nossas crianças.
A aquisição de alimentos orgânicos por ser livre de aditivos químicos evita que as crianças desenvolvam
possíveis problemas de saúde causados pelos aditivos. Bem como, o sabor e as vitaminas são muito mais
preservadas em alimentos orgânicos.
Todas as escolas do município serão beneficiadas com o programa de Alimentação Escolar; pois uma
alimentação escolar de qualidade é capaz de melhorar o desempenho acadêmico dos estudantes,
contribuir para sua saúde e nutrição e também visará difundir as boas práticas alimentares para os alunos e
suas famílias auxiliando-os na escolha de alimentos mais saudáveis.
O encontro da alimentação escolar com a agricultura familiar promoverá uma importante transformação na
alimentação escolar, ao permitir que alimentos saudáveis e com vínculo regional, produzidos diretamente
pela agricultura familiar, possam ser consumidos diariamente pelos alunos da rede pública do município.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE preconiza que cada criança receba em período de
permanência na escola 15% (quinze por cento) de suas necessidades nutricionais.

2.2.

2.2.1
2.3.

2.3.1.
2.4.
3.
3.1.
ITEM

01

02

DESCRIÇÃO:
QUANTIDADE:
DESCRIÇÃO
TÉCNICA/OBSERVAÇÕES
Novo, de 1ª qualidade, grau
médio
de
maturação;
aroma, e sabor próprios da
variedade;
grau
de
maturação tal que permita
suportar a manipulação, o
transporte e a conservação
em condições adequadas
Abacate
300 kg
In Natura
Kg
Caixa Plástica
para o consumo mediato e
imediato;
sem
danos
mecânicos ou oriundos de
insetos, larvas e parasitas
que
afetem
suas
características; isento de
rachaduras e substâncias
terrosas.
Embalada a
Fresca, de boa qualidade;
vácuo
compacta e firme; isenta de
Abóbora seca
Saco
bolor
ou
aspecto
descascada e
600 kg
In Natura
Kg
atóxico/caixa pegajoso/melado; tamanho
processada
plástica
e coloração uniformes.
Pacote de 1-2 Embalada
a
vácuo,
Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 – Centro – Conchal SP – CEP: 13835-000
Telefone (19) 3866-8600 – e-mail: edital@conchal.sp.gov.br
ALIMENTO

QUANT.
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UNIDADE

EMBALAGEM

VALOR
MÉDIO R$

6,32
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Kg

03

Abobrinha Brasileira
Ou Italiana

1.500 kg

In Natura

Kg

04

Acelga

500 kg

In Natura

Kg

In Natura

Pés com peso
mínimo de 350g.

12.000 kg

In Natura

kg

3.000 kg

In Natura

kg

05

06

07

08

09

Alface Crespa e/ou
2.600 pés
americana e/ou Lisa

Banana Nanica

Banana Maçã

Beterraba

Brócolis Ninja ou
Maço

600 kg

In Natura

kg

800 pés

In Natura

Pés com mínimo
de 300 – 350g

refrigerada a temperatura
de até 7 ºC. Processada em
cubos.
Fresca, de boa qualidade;
compacta e firme; isenta de
Saco plástico ou
bolor
ou
aspecto
Caixa plástica
pegajoso/melado; tamanho
e coloração uniformes.
Pés médios a grandes
(750g – 1 kg); fresca; de
primeira qualidade, tamanho
e coloração uniforme;
devendo
ser
bem
desenvolvida;
firme
e
Saco plástico intacta; isenta de material
atóxico
terroso, umidade externa
anormal,
resíduos
de
fertilizantes,
sujidades,
parasitas e larvas; sem
danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e
transporte.
Pés médios a grandes;
fresca;
de
primeira
qualidade, tamanho e
coloração uniforme (folhas
verdes); devendo ser bem
desenvolvida;
firme
e
intacta; isenta de material
Saco Plástico
terroso, umidade externa
atóxico
anormal,
resíduos
de
fertilizantes,
sujidades,
parasitas e larvas; sem
danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e
transporte. Peso mínimo de
350g.
Em pencas; de primeira
qualidade;
livre
de
sujidades, parasitas e
larvas; tamanho e coloração
Caixa de
uniformes; devendo ser bem
Madeira
desenvolvidas e maduras;
com polpa firme e intacta;
sem danos físicos e
mecânicos oriundos do
manuseio e transporte.
Em pencas; de primeira
Caixa de
qualidade;
livre
de
madeira
sujidades, parasitas e
larvas; tamanho e coloração
uniformes; devendo ser bem
desenvolvidas e maduras;
com polpa firme e intacta;
sem danos físicos e
mecânicos oriundos do
manuseio e transporte.
Beterraba lavada lisa de
primeira compacta e firme
Saco de Ráfia
sem lesões de origem física
ou plástico
ou mecânica, com tamanho
atóxico
uniforme devendo ser
graúda.
Saco Plástico Pés de tamanho médio a
atóxico ou Caixa grande em boa qualidade,
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plástica

Cenoura

1.500 kg

In natura
de 1ª
qualidade

11

Cheiro Verde

800
maços

In Natura

12

Chuchu

1.000 kg

In Natura

13

Couve-flor

500 kg

In Natura

14

Couve Manteiga
Processada

300 kg

In Natura,
processad
a em tiras
fins

15

Espinafre

100
maços

In Natura

16

Geléia

360 kg

Orgânica

10

sem buquês queimadas,
isento de materiais terrosos
e umidade externa, isento
de larvas e parasitas, sem
danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e
transporte.
De primeira qualidade;
fresca, compacta e firme;
isenta
de
aspecto
pegajoso/melada; tamanho
Saco
e coloração uniformes;
atóxico/caixa
devendo
ser
bem
Kg
plástica
desenvolvida. Embalada a
vácuo,
refrigerada
a
temperatura de até 7 ºC.
Processada em vários tipos
de corte (cubos e ralada).
Cebolinha: conhecida como
cebolinha verde ou comum
(Allium stulosum L.), Salsa:
Maço com peso
Embalagem
conhecida como salsinha
mínimo de 250g
plástica atóxica (Petroselinum
crispum
(Mill.). Nym), Maços médios
a grandes. Maço com peso
mínimo de 250g.
De primeira qualidade;
tamanho
e
coloração
uniformes;
livre
de
enfermidades,
materiais
Saco
terrosos; sem danos físicos
atóxico/caixa
Kg
e mecânicos oriundos do
plástica
manuseio e transporte.
Embalada
a
vácuo,
refrigerada a temperatura
de até 7 ºC. Processado em
cubos.
Pés tamanho médio a
grande em boa qualidade,
sem flores queimadas,
Pés com
isenta de materiais terrosos
Saco Plástico ou
aproximadamente
e umidade externa, isenta
Caixa Plástica
750 g
de larvas e parasitas, sem
danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e
transporte.
Produto já clorado e
processado em tiras finas,
dentro das normas de
Pacotes de 200
higiene; processada a partir
Saco plástico
ou 500g
de
folhas
verdes
escuras,isenta de material
terroso, parasitas e larvas;
embalada à vácuo.
De primeira qualidade,
folhas médias a grandes,
Maço
Saco plástico
isento de material terroso e
parasitas. Fresco.
Sabores uva e amora.
Pote de vidro
Produto elabora a partir de
pesando 900g,
amora ou uva orgânica,
contidos em
kg
suco de maçã orgânico,
caixa de
pectina e cloreto de cálcio.
papelão
Sem adição de açúcares,
(secundária)
adoçantes, aromatizantes e
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Iogurte Polpa

1200 und

Diversos
sabores

Und

Garrafa de
polietileno ou
polipropileno,
atóxica, inodora,
opaca, com selo
de alumínio
vedante e tampa
plástica lacrada,
que mantenha
perfeita vedação
antes e após a
sua abertura,
com capacidade
de 900 -1000
gramas.

corantes. Rotulado segundo
legislação vigente. Validade
24 meses e fabricação
máxima de 6 meses.
Iogurte com polpa de frutas
de diversos sabores, como:
morango, frutas vermelhas,
coco, ameixa e salada de
frutas,
obtido
pela
fermentação
do
leite
(pasteurizado
ou
esterilizado), por fermentos
lácteos
próprios
que
determinem
as
características do produto
final, adicionado de açúcar
e polpa/suco de duas ou
mais frutas, com corante
natural e aroma idêntico ao
natural, podendo conter
outros produtos de origem
láctea e outras substâncias
alimentícias aprovadas pela
legislação e que não
interfiram no processo de
fermentação do leite, as
quais
deverão
ser
mencionadas. O produto
deverá ser integral ou
parcialmente desnatado. O
leite utilizado na fabricação
do iogurte poderá ser em
natureza ou reconstituído
(padronizado
em
seu
conteúdo de gordura),
adicionado ou não de outros
produtos de origem láctea,
bem como de outras
substâncias
alimentícias
recomendadas, nos termos
do Padrão de Identidade e
Qualidade em vigor. O
iogurte não deverá ser
submetido a qualquer
tratamento térmico após a
fermentação
e
os
microrganismos dos cultivos
utilizados
devem
ser
viáveis, ativos e abundantes
no produto final durante o
seu prazo de validade. O
produto poderá conter os
aditivos permitidos pela
legislação,
preferencialmente
os
naturais, no caso de aromas
e corantes. Não deverá
conter
edulcorantes
artificiais. O produto deverá
estar ausente de sujidades,
parasitas, larvas e materiais
estranhos às matérias
primas e às etapas de
processamento, de acordo
com a legislação vigente (e
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18

Limão Taiti

500 kg

In Natura

Kg

19

Leite em Pó

300 kg

Em pó

Kg

20

Macarrão Parafuso

200 pct

Com Ovos

Kg

atualização)
como
a
Instrução Normativa n° 46,
de 23 de outubro de 2007
do MAPA, RDC n° 12, de
02 de janeiro de 2001 da
ANVISA-MS, RDC n° 07, de
18 de dezembro de 2011 da
ANVISA, RDC n° 07, de 06
de março de 2013 da
ANVISA, RDC n°08, de 06
de março de 2013 da
ANVISA,
Instrução
Normativa n° 22, de 24 de
novembro de 2005 do
MAPA, RDC n° 14, de 28
de março de 2014 da
ANVISA-MS. Deverá ser
elaborado de acordo com o
Regulamento Técnico sobre
as
condições
higiênicosanitárias e as
Boas
Práticas
de
Fabricação
e
os
Procedimentos
Operacionais Padronizados
para
Estabelecimentos
elaboradores/industrializado
res de leite e derivados. De
acordo com os aspectos
sensoriais
deve
ter:
Aspecto:
consistência
líquida; Cor: característica
do
sabor;
Odor:
característica do sabor;
Sabor: típico de sabores:
morango, frutas vermelhas,
coco, ameixa e salada de
frutas. Prazo de validade:
Validade mínima de 30 dias,
à partir da data de entrega,
sendo que os produtos
deverão ter a data de
fabricação de no máximo 10
dias. O produto deverá ser
rotulado de acordo com as
resoluções vigentes.
De primeira qualidade; livre
de sujidades, parasitas e
larvas; tamanho e coloração
uniformes; devendo ser bem
kg
desenvolvida e sem danos
físicos
e
mecânicos
oriundos do manuseio e
transporte.
Leite em pó integral.
Validade mínima de 6
Saco Polietileno
meses a contar da data de
entrega.
Massa
alimentícia
de
sêmola com ovos, composto
de sêmola de trigo
Saco Plástico
enriquecida com ferro e
Atóxico
ácido fólico e corante
natural cúrcuma. Validade
mínima de 12 meses a

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 – Centro – Conchal SP – CEP: 13835-000
Telefone (19) 3866-8600 – e-mail: edital@conchal.sp.gov.br

3,98

25,24

5,26

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL
ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

21

Mandioca
Descascada

1.000 kg

22

Mel de Abelha

20.000
und

23

Mexerica/Tangerina
Ponkan

2.500 kg

300
duzias

In natura/ à
vácuo

Kg

Saches

In natura

Kg (150 gramas
cada unidade)

De Galinha Médios a grandes

contar da data de entrega.
De
boa
qualidade,
compacta, firme, isenta de
material terroso e umidade
Embalada a
externa anormal; sem
vácuo
lesões de origem físicas ou
Saco atóxico mecânicas, rachadura e
com 500g – 1 kg cortes; tamanho e coloração
uniformes; devendo ser bem
desenvolvida; Embalada à
vácuo,
refrigerada
a
temperatura de até 7 ºC.
De boa qualidade, viscoso,
aromático,
açucarado,
Embalada em obtido a partir do néctar das
sache de 10g flores
eucaliptos
e/ou
laranjeira. Embalado em
saches individuais de 10g.
Fresca,
de
primeira
qualidade, tamanho médio,
isenta de sujidades, larvas,
parasitas e resíduos de
fertilizantes;
bem
Caixa Plástica
desenvolvida, com polpa
firme e intacta, sem dano
físico
ou
mecânico
decorrente do manuseio e
transporte.

De tamanho médio,
pesando
aproximadamente 50g,
casca fosca e com
conteúdo interno firme;
isento de sujidades e
Cartela com 30
fungos; acondicionados
und
em
embalagens
apropriadas e com prazo
de validade de no
mínimo 15 dias a partir
do
seu
acondicionamento.

24

Ovos

25

Polpa Integral de
Fruta

300 kg

Congelada

1 kg

Polietileno de
Baixa
Densidade

26

Repolho Branco

800 kg

In Natura

Kg

Caixa plástica

27

Rúcula

400
Maços

In Natura

Maços

Saco plástico

28

Suco de Uva
Integral

1.000 und

Integral

Caixa Tetra Pack
(Cartonado) 1 litro

Caixa contendo
12 und de 1 l

Polpa integral de frutas.
Sabores: Abacaxi com
Hortelã,
Acerola
com
Laranja, Goiaba e Manga.
Fresco;
de
primeira
qualidade, tamanho e
coloração uniforme; firme e
intacto; isento de material
terroso, umidade externa
anormal,
resíduos
de
fertilizantes,
sujidades,
parasitas e larvas; sem
danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e
transporte.
Fresca;
de
primeira
qualidade, tamanho e
coloração uniforme (folhas
verdes); devendo ser bem
desenvolvida.
Suco de uva tinto integral;
sem adição de açúcar;
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29

Suco de Uva
Integral

70.000
und

30

Tomate

1.000 kg

4.
4.1.

Integral

Caixa Tetra Pack
(Cartonado) 200
ml com canudo
plástico acoplado

Caixa contendo
de 24 und de
200 ml

Salada,
italiano

In natura

Caixa ou saco
plástico

coloração rubi, leve e
saboroso; não necessita
refrigeração; prazo de
validade mínima de 6
meses a partir da data de
entrega.
Suco de uva tinto integral;
sem adição de açúcar;
coloração rubi, leve e
saboroso; não necessita
refrigeração; prazo de
validade mínima de 6
meses a partir da data de
entrega.
De 1² qualidade; graúdo;
com polpa firme e intacta;
de tamanho e coloração
uniformes;
isento
de
enfermidades e materiais
terrosos; sem danos físicos
e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte;
livres de resíduos de
fertilizantes,
sujidades,
parasitas e larvas.

2,21

8,16

4.5.

EXIGÊNCIAS:
Os produtos alimentícios a serem adquiridos deverão ser de qualidade inquestionável, devendo estar em
conformidade com a descrição constante neste termo de referencia, estando ainda sujeitos a amplo teste
de qualidade, reservando-se a Prefeitura do Município de Conchal o direito de rejeitá-los no todo ou em
parte, obrigando-se a empresa vencedora a promover suas substituições sem qualquer ônus adicional,
sujeitando-se a aplicação das penalidades previstas.
A cooperativa será responsável por seus produtos até a data que expirar a validade dos mesmos, valendo
para resolução de qualquer dúvida, o Código de Defesa do Consumidor.
Em qualquer fase do fornecimento, havendo suspeita de contaminação e/ou adulteração de produtos,
poderão ser encaminhadas amostras para análise laboratorial, conforme determinação do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ficando o pagamento do fornecimento condicionado ao
resultado apresentado. Comprovada a irregularidade, a despesa da análise dos produtos suspeitos correrá
por conta do fornecedor.
Será de responsabilidade da cooperativa, a qualidade físico-química e sanitária dos produtos licitados.

5.
5.1.

PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:
Em até 05 (cinco) dias a partir do recebimento da requisição emitida pelo depto requerente.

6.
6.1.
6.2.
6.3.

FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO:
De Segunda-Feira a Sexta-Feira, exceto Feriados e Ponto Facultativo das 07:00 às 13:00.
As entregas serão parceladas durante a vigência contratual.
Vigência Contratual de 12 meses a partir na assinatura contratual.

7.
7.1.

LOCAL DE ENTREGA:
COZINHA PILOTO - Rua Mato Grosso, s/n Parque Industrial em Conchal – SP CEP: 13835-000 – Fone:
(19) 3866-2577 – e-mail: cozinhapiloto@conchal.sp.gov.br e ou em outro local designado pelo
Departamento competente.

8.
8.1.

GARANTIA/VALIDADE:
A cooperativa ficará obrigada a entregar os produtos com a validade mínima igual ou superior a 75 %
(setenta e cinco por cento) da data de validade contado a partir da data de fabricação.

4.2.
4.4.
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9.
9.1.
9.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.

RECURSO/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrentes correrão por conta das Dotações Orçamentárias dos Elementos relativos ao
exercício de 2022, a saber:
nº 33903007/123060015.2.025/02.12.09. (1426) (1427) – Fonte: Tesouro
n° 33903007/123060015.2.025/02.12.09. (1429) (1430) – Fonte: Estado
n° 33903007/123060015.2.025/02.12.09. (1431) (1432) – Fonte: Federal
n° 33903007/123060015.2.025/02.12.09. (1434) (1435) – Fonte: Qese

10.
10.1.
10.2.
10.3.

RESPONSÁVEL/GESTOR:
Sônia Aparecida Manara Martins – Diretora do Departamento de Educação.
Ilva Elaine Cardoso Ferreira – Técnica em Nutrição
Celia Regina Bonin Barbosa da Silva-
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ANEXO II
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 389/22

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE
MODELO DE PROJETO DE VENDA
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
I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
GRUPO FORMAL
1. Nome do Proponente
2. CNPJ
3. Endereço

4. Município/UF

5. E-mail
8. Nº DAP Jurídica

6. DDD/Fone
9. Banco

7. CEP
10. Agência Corrente

11. Conta Nº da Conta

12. Nº de Associados

13. Nº de Associados de acordo com a Lei nº11.326/2006 14. Nº de Associados com DAP Física

15. Nome do representante legal

16.CPF

18. Endereço

17.DDD/Fone
19. Município/UF

14
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1.Nome da Entidade

II – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
2. CNPJ
3. Município/UF

4. Endereço

5. DDD/Fone

6. Nome do representante e e-mail

7. CPF
III – RELAÇÃO DE PRODUTOS

1.Produto

2. Unidade

3. Quantidade

4. Preço de Aquisição*
4.1. Unitário

4.2.Total

5.
Cronograma
de Entrega dos
produtos

1
2
3
4
5
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:

15
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ANEXO II (continuação)
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 389/22
MODELO DE PROJETO DE VENDA

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE
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-I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
GRUPO INFORMAL
1. Nome do Proponente
2. CPF
3. Endereço

4. Município/UF

6. E-mail (quando houver)
8.Organizado por Entidade Articuladora( ) Sim ( ) Não
II – FORNECEDORES PARTICIPANTES
1. Nome do Agricultor(a) Familiar
2.CPF

5. CEP
7. Fone

9.Nome da Entidade Articuladora (quando 10. E-mail/Fone
houver)
3.DAP

4. Banco

5.Nº Agência

6. Nº Conta
Corrente

1
2
3
4
5
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1. Nome da Entidade
4. Endereço
6. Nome do representante e e-mail
1. Identificação do Agricultor (a)Familiar

III– IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
2.CNPJ
5.DDD/Fone
7.CPF
IV – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS
2. Produto
3.Unidade
4.Quantidade

3.Município

5.Preço
Aquisição*
/Unidade

de 6.Valor Total

Total agricultor
Total agricultor
Total agricultor
Obs.: * Preço publicado no Edital n xxx/xxxx (o mesmo que consta na chamada pública).
V – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO
1.Produto
1
2
3
4
5
6
7

2.Unidade

3.Quantidade

Total do projeto

4.Preço/Unidade

6.Cronograma
5.Valor Total de Entrega dos
por
Produtos
Produto

Total do projeto:
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Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento.
Assinatura do Representante do Grupo Informal
Fone/E-mail:
Local e Data:

Local e Data:

Agricultores (as) Fornecedores (as) do Grupo
Informal

Assinatura

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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ANEXO III (continuação)
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 389/22

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE
MODELO DE PROJETO DE VENDA (continuação) 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-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

Produto

II- RELAÇÃO DOS PRODUTOS
Unidade
Quantidade

Preço de Aquisição*
Unitário
Total

Cronograma
de
Entrega dos
produtos

1
3
4
5
6
7
8
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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
Município
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 III
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 389/22
MINUTA CONTRATO Nº __/22
Aos __ dias do mês de _______ do ano de 2022, nesta cidade de Conchal SP, compareceram de um lado a
Prefeitura do Município de Conchal, inscrita no CNPJ 45.331.188/0001-99, doravante denominada
CONTRATANTE, aqui representada pelo Sr. LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON, Prefeito Municipal, e de outro
a empresa ___________________________, situada na _____________________ nº ___, Bairro
___________, na cidade de _______________, Estado de _____, CEP. ____________, inscrita no CNPJ nº
______________________ e Inscrição Estadual nº ______________________, representada pelo Sr.(a)
_____________________, portador(a) do CPF nº _________________ e

RG nº _______________,

denominada CONTRATADA, para celebrar o presente instrumento, resultado do certame, fundamentados nas
disposições da Lei n° 11.947/2009 e da Lei nº 8.666/93 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie
e às seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam:

1.1.

2.1.

3.1.

4.1.

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, verba FNDE/PNAE,
descritos no quadro previsto no ANEXO I, todos de acordo com a chamada pública supracitada o qual
fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA
- DO FORNECIMENTO
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao
CONTRATANTE conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA
DO LIMITE
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO, será de até R$ 20.000,00
(vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa
Nacionalde Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA
- DO VALOR
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 0,00 reais.
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4.1.1.
4.1.2.

O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e das
Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante anexo
deste Contrato.
O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do preço já
devem estar 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.

5.1.

CLÁUSULA QUINTA
- DO RECEBIMENTO
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea “4.1.1.”, e após a
tramitação do processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente
às entregas do mês anterior.

6.1.

CLÁUSULA SEXTA
- DA MULTA E JUROS CORREÇÃO
O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do
CONTRATADO, está sujeito a pagamento de multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da
parcela vencida.

7.1.

8.1.

9.1.
9.1.1.
9.1.2.
9.1.3.
9.1.4.
9.2.

CLÁUSULA SETIMA
- DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no §7º do artigo 57 da Resolução
do FNDE que dispõe sobre o PNAE as cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de
Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos,
estando à disposição para comprovação.
CLÁUSULA OITAVA
- DO RESSARCIMENTO
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não
excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA NONA
-DA ALTERAÇÃO
O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses particulares
poderá:
Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público,
respeitando os direitos do CONTRATADO;
Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;
Fiscalizar a execução do contrato;
Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do
CONTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da
remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
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10.1.

11.1.

12.1.

13.1.

14.1.

CLÁUSULA DÉCIMA
- DA MULTA
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
- DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo gestor de contrato do Departamento de
Educação e da Entidade Executora do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras entidades
designadas pelo contratante ou pela legislação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
- DA VINCULAÇÃO
O presente contrato rege-se, ainda, pela presente chamada pública conforme Resolução CD/FNDE
atualizada, Lei nº 8.666/1993 e pela Lei n° 11.947/2009 na integra.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
- DO ACRÉSCIMO
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes,
resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
- DA COMUNICAÇÃO
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 ou transmitido pelas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
- DA RESCISÃO
15.1. Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante
Cláusula Décima Quinta, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou
interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
15.1.1. por acordo entre as partes;
15.1.2. pela inobservância de qualquer de suas condições;
15.1.3. por quaisquer dos motivos previstos em lei.

16.1.





17.1.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
- DOS ANEXOS AO CONTRATO
Fazem parte integrante deste instrumento contratual:
Termo de Referência Anexo I;
Projeto de venda;
Processo licitatório na integra.
Termo de Ciência e Notificação.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
- DA PUBLICAÇÃO
Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a publicação de
resumo deste instrumento contrato na Imprensa Oficial do Município e ou na Imprensa oficial do
Estado..
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18.1.

19.1.
19.2.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA
– DO ACOMPANHAMENTO
Fica responsável pelo acompanhamento do objeto a Sra. Sônia Aparecida Manara Martins –
Diretora do Departamento de Educação, desta municipalidade.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA
- DO FORO
É competente o Foro da Comarca de Conchal SP para dirimir qualquer controvérsia que se originar
deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual
teore forma, na presença de duas testemunhas.

LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON
Prefeito Municipal

CONTRATADA
CNPJ nº
Responsável

SÔNIA APARECIDA MANARA MARTINS
Diretora do depto de Educação
TESTEMUNHAS:

1 - ______________________________
RAPHAEL MORENO PANINI

2 - _________________________
ALEX CORDEIRO
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Conchal.
CONTRATADA: _______________________________.
CONTRATO:
n° __/22.
OBJETO:
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar
rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar – PNAE.
ADVOGADO: João Carlos Godoi Ugo.
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1.

Estamos CIENTES de que:

a)

O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse,
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme
dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
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;
Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

b)
c)

d)
2.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a)
b)

O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
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.
Conchal ___/___/___

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: _____________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________
Telefone(s):______________________________________________________

Assinatura:______________________________________________________
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RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo CONTRATANTE:
Nome: __________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: ___________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________
Telefone(s):______________________________________________________

Assinatura: ______________________________________________________
Pela CONTRATADA:
Nome: __________________________________________________________
Cargo:___________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: ___________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:____________________________________________________
Telefone(s):_______________________________________________________

Assinatura: ______________________________________________________
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL VIA INTERNET
CHAMADA PUBLICA Nº 02/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 389/22

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR EDO
EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE

RAZÃO SOCIAL: ________________________________________________________________________ .
CNPJ n°: _____________________________________________.
ENDEREÇO: _________________________________________.
e-mail:________________________________________________.
CIDADE: ____________________ - ESTADO: ______ - FONE: (----) __________ FAX: (----)__________.
PESSOA PARA CONTATO: ______________________________________________________________.
DECLARO QUE RETIREI JUNTO A INTERNET, INTEGRALMENTE O EDITAL DA LICITAÇÃO ACIMA
IDENTIFICADA.

Local: ___________, ___ de ________ de 2022.

____________________________
ASSINATURA
Visando comunicação futura entre a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL e sua
empresa, solicitamos a Vossa Senhoria, preencher o recibo de retirada do edital e remeter ao Departamento de
Licitação e Contratos, pelo e-mail: edital@conchal.sp.gov.br.
Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e/ou
esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.
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