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PREÂMBULO 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA, Estado de São Paulo, a 
fim de atender à solicitação da Secretaria Municipal de Educação, atra-
vés de sua Prefeita Municipal comunica que se acha aberta CHAMADA 
PÚBLICA para Aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) 
da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinado 
ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, às Uni-
dades da Rede Municipal e Estadual de Ensino. 
Os envelopes nº 01 e 02 contendo a documentação de Habilitação e o 
Projeto de Venda deverão ser entregues na Coordenação de Compras 
para o presidente da Comissão de Licitações ou Protocolizados na ses-
são de Protocolos do Paço Municipal, ou ainda entregues na sessão 
Pública de Licitação, impreterivelmente até as 9h horas do dia 25 de 
outubro de 2021. A abertura dos envelopes contendo a documentação 
terá início às 9h15 do mesmo dia acima indicado, na sala de reuniões 
da Prefeitura. 
Os interessados poderão retirar o Edital completo no endereço eletrô-
nico do Município: www.novacampina.sp.gov.br, ou na Coordenação 
de Compras/Licitações através de mídias tais como Pendrive, CD, DVD, 
etc no seguinte endereço: Av. Luis Pastore, nº 240, Centro – Nova 
Campina/SP CEP 18.435-000, no horário das 08h às 17h de segunda à 
sexta-feira. 

 

O limite individual de venda do Agricultor Familiar e do Empreendedor Famili-
ar Rural para a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais), por DAP por ano, conforme disciplinado no art. 24 
da Resolução CD/FNDE n.º 25 de 04/07/2012. Serão adotados os Preços de 
Referência praticados no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos - 
PAA (Entende-se por Preço de Referência o preço médio pesquisado, em âm-
bito local, regional, territorial, estadual e nacional, nessa ordem dos produtos 
da Agricultura e do Empreendedor Familiar Rural) conforme § 1º do Art. 23 da 
Resolução/CD/FNDE nº 38/2009 para o exercício vigente do contrato. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente CHAMADA PÚBLICA trata-se da Aquisição de Gêneros Alimentícios 
(hortifrutigranjeiros) da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para o 
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, conforme especifica-
ções e quantidades no Anexo I, que faz parte integrante deste Edital. 

2. DA SELEÇÃO E DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Os fornecedores deverão ser, obrigatoriamente, agricultores familiares, organizados e 
constituídos em grupos formais – cooperativas ou associações; grupos informais – forma-
dos por fornecedores individuais, conforme artigo 27, parágrafos 1º, 2º e 3º da Resolução 
26/2013, alterada pela Resolução 04/2015/CD/FNDE/MEC, enquadrados no Programa de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF. 

http://www.novacampina.sp.gov.br/
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2.2. A cooperativa/associação não poderá apresentar como cooperado ou associado, servidor 
de qualquer órgão ou entidade pública vinculada. 

2.3. Conforme Art. 28 da Resolução/CD/FNDE nº 26/13, os agricultores familiares, detentores 
de DAP Física, poderão contar com uma Entidade Articuladora que poderá, nesse caso, au-
xiliar na elaboração do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 
para a Alimentação Escolar. 

2.4. As Entidades Articuladoras são aquelas definidas pelo Ministério de Desenvolvimento 
Agrário – MDA. 

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. A As despesas provenientes da presente Chamada Pública serão cobertas com recursos 
disponíveis nas dotações do orçamento vigente de 2021 e das dotações especificas do pró-
ximo exercício. A duração bem como os quantitativos a serem contratados ficará adstritos 
aos créditos orçamentários. 
 

Órgão: 02.17.03 – SEC. MUN. DE ED. CULTURA E ESPORTE 
Funcional: 12.306.2006.2076 – Fornecimento de Merenda Escolar  
Despesa: 974/3.3.90.30.07-05-2820000– Gêneros Alimentícios  
Funcional: 12.306.2006.2076– Fornecimento de Merenda Escolar 
Despesa: 975/3.3.90.30.07-05-2850000– Gêneros Alimentícios 
Funcional: 12.306.2006.2076– Fornecimento de Merenda Escolar 
Despesa: 976/3.3.90.30.07-05-2420001– Gêneros Alimentícios 
Funcional: 12.306.2006.2075– Fornecimento de Merenda Escolar Inf. 
Despesa: 970/3.3.90.30.07-05-284000– Gêneros Alimentícios 
Funcional: 12.306.2006.2075– Fornecimento de Merenda Escolar Inf. 
Despesa: 971/3.3.90.30.07-05-2830000– Gêneros Alimentícios 
Funcional: 12.306.2006.2075– Fornecimento de Merenda Escolar Inf. 
Despesa: 1101/3.3.90.30.07-05-2800000– Gêneros Alimentícios 
Funcional: 12.306.2006.2075– Fornecimento de Merenda Escolar Inf. 
Despesa: 1102/3.3.90.30.07-05-2420001– Gêneros Alimentícios 
Funcional: 12.306.2006.2074– Fornecimento de Merenda Escolar EJA. 
Despesa: 1187/3.3.90.30.07-02-2300002– Gêneros Alimentícios 
 

4. PREPARAÇÃO DO ENVELOPE Nº 1 - HABILITAÇÃO 

4.1. Grupos Formais: 

4.1.1. Os grupos formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais constitu-
ídos em Cooperativas e Associações deverão apresentar no envelope nº 1 – Habilitação, os 
seguintes documentos: 

4.1.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
4.1.3. Certidão de Regularidade do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida 

pela Secretaria da Fazenda Estadual (ICMS) ou Certidão Negativa de Débitos Tributários 
expedida pela Procuradoria Geral do Estado, ou Declaração de isenção ou de não incidên-
cia, assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei; ou Certidão Positiva 
de Débitos com efeitos de Negativa. 

4.1.4. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 
Negativa, relativos a Tributos Federais (INSS) e à Dívida Ativa da União, expedida pela Se-
cretaria da Receita Federal; 
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4.1.5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (F.G.T.S.), por 
meio da apresentação da C.R.F. – Certificado de Regularidade do F.G.T.S. 

4.1.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do grupo, 
relativa aos tributos mobiliários; 

4.1.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Traba-
lhistas, com Efeitos de Negativa, expedita pela Justiça do Trabalho; 

4.1.8. Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP, acompanhado do extrato, pessoa 
jurídica para associações e cooperativas; 

4.1.9. Cópia do Estatuto e da Ata de posse da atual diretoria da entidade registrado na Junta 
Comercial, no caso de Cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no 
caso de Associações. Em se tratando de empreendimentos familiares, deverá ser apresen-
tada cópia do Contrato Social registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica. 

4.1.10. Cópia do RG e CPF do representante legal. 
4.1.11. Declaração conforme modelo constante do Anexo VI referente ao disposto no inciso V 

do art. 27 da Lei 8.666/93. 
4.1.12. Declaração contendo as informações para fins de assinatura do instrumento contratu-

al; conforme Anexo VII. 

4.2. Grupos Informais 

4.2.1. Os Grupos Informais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais 
deverão apresentar no envelope nº 001, os seguintes documentos: 

4.2.2. Cópia de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
4.2.3. Comprovante de residência (Conta de Água, Luz, dentre outros); 
4.2.4. Cópia da DAP principal (Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar – PRONAF), ou extrato da DAP, de cada Agricultor Familiar participan-
te; 

4.3. Informações adicionais sobre a documentação do Envelope nº 1 – Habilitação: 

4.3.1. A documentação poderá ser apresentada no original ou por qualquer processo de cópia 
desde que autenticada por Cartório competente ou mesmo cópia simples acompanhada do 
original para que seja autenticada, no ato de sua apresentação, por membro da Comissão 
Permanente de Licitação. 

4.3.2. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substitui-
ção aos documentos aqui exigidos. 

4.3.3. Na hipótese de não constar prazo de validade nos documentos apresentados, serão aceitos 
como válidos os emitidos até 90 (noventa) dias anteriores à data marcada para a abertura 
dos envelopes. 

4.3.4. Se faltar algum documento ou se algum documento apresentar falha não sanável na 
sessão, o fato acarretará a INABILITAÇÃO do proponente. 

4.3.5. O envelope nº 1 – Habilitação deverá ser entregue fechado, indevassável, contendo na sua 
parte externa as seguintes informações: 

 
 

ENVELOPE Nº. 1 - HABILITAÇÃO 
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2306/2021 
IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

(razão social/nome, endereço, telefone) 
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5. PREPARAÇÃO DO ENVELOPE Nº 2 – PROJETO DE VENDA 

5.1. Os grupos formais deverão apresentar no envelope nº 2, numa única via, o PROJETO DE 
VENDA o qual deverá ser elaborado de acordo com o Modelo apresentado no ANEXO IV. 

5.2. O Projeto de Venda deverá ser elaborado para fornecimento de 100% dos produtos por 
item. 

5.3. A avaliação dos Projetos será considerada por item. 
5.4. O envelope nº 2 – Projeto de Venda deverá ser entregue fechado, indevassável, contendo 

na sua parte externa as seguintes informações: 
 

ENVELOPE Nº. 2 – PROJETO DE VENDA 
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2306/2021 
IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

(razão social/nome, endereço, telefone) 

6. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, JULGAMENTO 

6.1. Até o dia, hora e local estabelecido no preâmbulo deste Edital, serão recebidos os envelo-
pes nº 1 e 2 com a presença dos interessados. 

6.2. Serão abertos inicialmente no horário e dia indicado no Preâmbulo os envelopes nº 1 dos 
participantes e os seus conteúdos colocados à disposição para serem examinados e vista-
dos pelos interessados presentes. 

6.3. Ato contínuo, o conteúdo dos envelopes será examinado pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitação e/ou Comissão para Julgamento da Agricultura Familiar os quais 
habilitarão os participantes que tiverem atendido o estabelecido no item nº 02 e subitens 
desta CHAMADA PÚBLICA e inabilitarão os que não. 

6.4. Os participantes que forem inabilitados e tiverem intenção de interpor recurso, deverão 
manifestar essa intenção na própria sessão pública e registrar na ata a síntese desse recur-
so. Os recursos deverão ser protocolizados na Seção de Protocolo, em até 02 (dois) dias 
úteis, após a abertura dos envelopes. 

6.5. Os recursos serão analisados e julgados no prazo de até 03 (três) dias da petição. 

7. CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS DE VENDA 

 

7.1. Não havendo recurso(s) ou feito o julgamento dos impetrados, serão abertos os envelopes 
nº 2 – Projeto de Venda de todas as interessadas HABILITADAS e realizada a classificação 
de acordo com os critérios estabelecidos no Artigo 25 da RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26, DE 
17 DE JUNHO DE 2013. Para priorização das propostas deverá ser observada a seguinte or-
dem para classificação e desempate: 

7.1.1. Os fornecedores locais do Município; 
7.1.2. Os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as co-

munidades quilombolas; 
7.1.3. Os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agro ecológi-

cos, segundo a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003; 
7.1.4. Os Grupos Formais (organizações produtivas detentora de DAP Jurídica) sobre os Gru-

pos Informais (agricultores familiares, detentores de DAP Física, organizados em gru-
pos) e estes sobre os Fornecedores individuais; e 
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7.1.5. Organizações com maior porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedo-
res familiares rurais no seu quadro de sócios, conforme DAP Jurídica. 

7.1.6. Em caso de persistir o empate, será realizado sorteio, conforme Artigo 25, § 1º da Re-
solução CD/FNDE nº 26/13. 

7.1.7. Caso não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos de produtores e 
empreendedores familiares locais, estas deverão ser complementadas com propostas 
de grupos de produtores e empreendedores familiares formais do território rural, do 
estado e do país, nesta ordem, conforme dispõe o § 2º do artigo 25, da Resolução 
CD/FNDE nº 26/13. 

7.1.8. Na hipótese de existir dois ou mais projetos de venda empatados e não enquadrados 
nos critérios anteriores, será realizado sorteio. 

7.1.9. Serão desclassificadas as propostas que descumprirem as exigências deste ato convo-
catório, em especial as que: 

7.1.10. Apresentar características dos itens em desacordo com as solicitadas no Anexo I – 
Termo de Referência. 

8. DO JULGAMENTO E DOS PREÇOS 

 

8.1. Serão considerados habilitados os proponentes que apresentarem a documentação solici-
tada no item 3 e seus subitens, de forma completa, atualizados e válidos na forma da Lei. 

8.2. O preço de compra dos gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) terá como referência o 
preço médio pesquisado através de orçamentos conforme estipulado no § 1º do Art. 23 da 
Resolução/CD/FNDE nº 38/2009 e que serão apresentados pelos proponentes. 

8.3. Serão adotados os Preços de Referência praticados no âmbito do Programa de Aquisição 
de Alimentos - PAA (Entende-se por Preço de Referência o preço médio pesquisado, em 
âmbito local, regional, territorial, estadual e nacional, nessa ordem dos produtos da Agri-
cultura e do Empreendedor Familiar Rural) conforme § 1º do Art. 23 da Resolu-
ção/CD/FNDE nº 38/2009 para o exercício vigente do contrato. 

8.4. Os preços serão fixos durante a vigência contratual. Caso os preços de mercado diminua, 
serão realizados o s reajustes necessários. 

8.5. Na análise das propostas e na aquisição dos gêneros (hortifrutigranjeiros), serão prioriza-
das as propostas dos grupos locais (fornecedor do âmbito local) conforme §§ 3º e 4º do Ar-
tigo 23 da Resolução FNDE 38/09. 

O limite individual de venda do Agricultor Familiar Rural para a alimentação é de R$20.000,00 
(vinte mil reais) por DAP/ano. 

9. DO CONTRATO, ENTREGA RECEBIMENTO E PAGAMENTO 

9.1. O objeto da presente chamada pública deverá ser entregue conforme especificações 
constantes no ANEXO I deste Edital, observando o seguinte: 

9.2. As ENTREGAS dos PRODUTOS ocorrerão de forma fracionada de acordo com as necessida-
des, mediante Planilhas quantitativas expedidas pela Secretaria Municipal de Educação. 

9.3. Os produtos solicitados deverão ser entregues semanalmente durante o período letivo nos 
endereços conforme Anexo V. 

9.4. Caso algum produto não corresponda ao exigido no instrumento convocatório, a contrata-
da deverá providenciar no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas, contados da data de 
notificação expedida pela contratante, a sua adequação, visando o atendimento das espe-
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cificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no instrumento convocatório, 
na Lei n.º 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor; 

9.5. Os produtos deverão ser entregues em todas as Escolas Obedecendo ao cardápio elabora-
do pela nutricionista Municipal, e de acordo com solicitação de fornecimento,  

9.6. Obedecer ao horário das entregas das 8h00 às 15h00; 

9.7. Não serão aceitos produtos com as especificações das informações nutricionais rasuradas 
ou etiquetadas sobre as informações contidas nas embalagens. 

9.8. Os produtos deverão ser entregues conforme planilha, acompanhados do Documento 
fiscal, e um recibo em três vias de igual teor, com as quantidades entregues e a data. 

9.8.1. Uma via ficará na escola que recebeu os itens, uma via ficará retida com o fornecedor para 
eventual conferência e uma via devidamente assinada como recebida que acompanhará o 
Documento Fiscal entregue ao gestor do contrato, com clara identificação do funcionário 
responsável pelo recebimento. 

9.8.2. O documento Fiscal deverá constar a quantidade, preço unitário, preço total, CNPJ/CPF e 
n.º do código do item na Prefeitura de Campinas (igual ao da Nota de Empenho). 

9.8.3. A cooperativa/associação deverá enviar juntamente com a nota fiscal, relação dos agricul-
tores participantes daquela entrega, informando os itens e respectivas quantidades e valo-
res correspondentes a cada agricultor. 

9.8.4. As condições de transporte e entrega, temperatura dos itens refrigerados e congelados 
entregues, bem como as condições de entrega das embalagens dos produtos, que devem 
estar limpas e integras, devendo estar em conformidade com a legislação sanitária da AN-
VISA, CVS 5, de 09 de abril de 2013. 

10. DO PRAZO DE FORNECIMENTO E PREVISÃO DE QUANTIDADE 

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

10.2. Constatada irregularidades no objeto contratual, na forma na clausula anterior, a Contra-
tante poderá: 

10.2.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou rescindindo a contração, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

10.2.1.1. Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação da Secretaria Municipal da Educação, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) ho-
ras, contados da notificação por escrito, mantidos o preço inicialmente contratado; 

10.2.2. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complemen-
tação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

10.2.3. Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação do Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da noti-
ficação por escrito, mantendo o preço inicialmente contratado. 

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

10.4. O período para fornecimento será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da libera-
ção do primeiro pedido. 
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10.5. A quantidade dos gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) a serem adquiridos é estimada 
com base nos cardápios elaborados pela Nutricionista do Município e executados pelas es-
colas. 

10.6. 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 por ano, conforme disciplinado no art. 24 da Resolução CD/FNDE n.º 25 de 
04/07/2012. 

10.7. Pela inexecução parcial ou total será aplicada multa de 5% (cinco por cento) do valor da 
obrigação descumprida após regular processo administrativo, sem prejuízo das sanções 
aplicadas no art. 87 da Lei n° 8.666/93. 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. Informações de caráter técnico sobre essa CHAMADA PÚBLICA poderão ser obtidas pelo 
telefone (15) 3535-1200, ou pelo e-mail: educacao@novacampina.sp.gov.br. 

11.2. Informações de caráter legal sobre essa CHAMADA PÚBLICA poderão ser obtidas na Coor-
denação de Compras e Licitações ou telefone (15) 3535-6100, ou pelo email: com-
pras@novacampina.sp.gov.br. 

11.3. Não serão considerados documentos apresentados por via postal, e-mail ou fax-símile. 
11.4. Os documentos deverão ser obrigatoriamente originais ou cópia previamente autenticada 

por cartório ou pela Comissão Permanente de Licitação. 
11.5. Logo após a homologação desta Chamada Pública, os VENCEDORES serão convocados para 

a assinatura do Contrato. 
11.6. Todas e quaisquer manifestações (petições, esclarecimentos, informações... etc) relaciona-

das ao Edital, Contratos, etc deverão ser solicitadas por meio de protocolo na sede da Pre-
feitura Municipal. 

11.7. Os casos omissos serão decididos através do parecer da Comissão de Avaliação e homolo-
gados pela Prefeita Municipal. 

11.8. Será competente o Foro da Comarca de Itapeva, Estado de São Paulo, para dirimir dúvidas 
oriundas deste Edital, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado seja. 

 
Nova Campina, 30 de setembro de 2021. 

 
 
 
 
 

__________________________________ 
JUCEMARA FORTES DO NASCIMENTO 

Prefeita Municipal 

mailto:educacao@novacampina.sp.gov.br
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ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA - PLANILHA QUANTITATIVA/ESTIMATIVA DE PREÇOS 
 

PROCESSO Nº 2306/2021 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 

 
 

1. A presente Chamada Pública tem por objetivo a aquisição parcelada de Gêneros Alimentícios 
(hortifrutigranjeiros) da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, pelo período 
vigente de 12 (doze) meses, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Esco-
lar/PNAE, no Município de Nova Campina/SP, nas quantidades abaixo estimadas: 

 

Item Unid. Descrição Quant. 
Total 

Valor 
Unitário 

Estimado 

Valor Total 

Estimado 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
UNID. 

Abacaxi Perola para consumo fresco, deverá ter o peso mínimo de 
1,20 Kg e Maximo de 1,49 Kg por unidade, apresentar polpa branca e 
suculenta. O abacaxi deverá obedecer a um padrão mínimo de quali-
dade, não sendo tolerados os defeitos externos e internos que preju-
diquem o consumo: amassado, broca, faiscação, sem coroa, injúria 
por frio, mancha chocolate, passado, imaturo, podridão e queimado 
do sol. Outras Exigências: O produto deverá estar fresco, isento de 
substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à super-
fície externa e no ponto de consumo. Obediência á Portaria INME- 
TRO nº 157/02 e resolução CVS nº 15/91 e as legislações pertinentes 
da área de alimentos. 

 
 
 
 

 
800 

 
 
 
 

 
R$ 7,00 

 
 
 
 

 
R$ 5.600,00 

 
 

 
2 

 
 

 
KG 

Abobrinha Italiana ou Brasileira para consumo fresco, possui diâme-
tro de base de 55mm e comprimento de 17cm a 22cm,não serão 
tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento 
como: Dano mecânico, dano por praga,ferimento,passado podri-
dão,virose,murcho.O produto deverá estar fresco, isento de substân-
cias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície 
externa e no ponto de consumo. 

 
 

 
1.300 

 
 

 
R$ 4,80 

 
 

 
R$ 6.240,00 

 
 
 

 
3 

 
 
 
 

UNID. 

Alface fresca tamanho e coloração uniforme, 
devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material 
terroso e unidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes 
sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte de acordo com a resolução 12/78 da CNN-
PA. Embalagem: caixa plástica vazada higienizada com peso liquido 
15 kg. resistentes de forma que os produtos sejam entregues ínte-
gros. 

 
 
 

 
5.100 

 
 
 

 
R$ 3,00 

 
 
 

 
R$ 15.300,00 

 
 
 

 
4 

 
 
 
 

KG 

Alho para consumo fresco em bulbo inteiro. Coloração de película do 
bulbilho: Branco e Roxo Alho Branco apresenta predominância da 
coloração branca no bulbilho, podendo apresentar listras arroxeadas 
ou de outras colorações. O Alho Roxo apresenta predominância da 
coloração roxa em todos os bulbilhos. Não sendo tolerados os defei-
tos externos e internos que prejudiquem o consumo: brotado, cho-
cho, deteriorado, desidratado, polpa exposta por perfuração de pra-
ga ou dano mecânico, quebrado, queimado. 

 
 
 

 
700 

 
 
 

 
R$ 28,00 

 
 
 

 
R$ 19.600,00 

 
 

 
5 

 
 
 

CAIXA 

Banana Nanica para consumo fresco, o fruto deverá ter diâmetro 
igual a 32mm e comprimento igual a 16cm.Não serão tolerados defei-
tos que prejudiquem o consumo como: dano mecânico, passado, 
ferimento, podridão, dano por pragas. O produto deverá estar fresco, 
isento de substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderi-
dos à superfície externa e no ponto de consumo. 

 
 

 
1.250 

 
 

 
R$ 70,00 

 
 

 
R$ 87.500,00 
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6 

 
 
 

 
KG 

Batata inglesa para consumo fresco, beneficiamento comum Lavada 
ou escovada. Batata “Média” é maior ou igual a 33mm e menor ou 
igual a 42mm. Não serão tolerados os defeitos externos e internos 
que prejudiquem o consumo: brotamento, esverdeamento, embone-
camento grave, rachadura profunda, podridões e coloração negro e 
mancha chocolate. O produto deverá estar fresco, isento de substân-
cias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície 
externa e no ponto de consumo. 

 
 
 

 
8.500 

 
 
 

 
R$ 5,50 

 
 
 

 
R$ 46.750,00 

 
 
 

7 

 
 
 

KG 

Beterraba vermelha para consumo fresco. Deve ser média possuir 
diâmetro maior ou igual a 50mm e menor que 90mm e recebe a de-
nominação de "EXTRA A” Não serão tolerados os defeitos que preju-
diquem o consumo ou o rendimento como dano profundo, podridão, 
murcho, passado. O produto deverá estar fresco, isento de substân-
cias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície 
externa e no ponto de consumo. 

 
 
 

3.000 

 
 
 

R$ 4,65 

 
 
 

R$ 13.950,00 

 
 

8 

 
 

UNID. 

Brócolis em unidades de tamanho médio, íntegros, não amare- lado 
ou murcho, em perfeita condição de apresentação de acordo com a 
resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plástica vazada higieni-
zada com peso liquido 18 kg. Resistentes de forma que os produtos 
sejam entregues íntegros. 

 
 

700 

 
 

R$ 6,00 

 
 

R$ 4.200,00 

 
 
 
 

9 

 
 
 
 

KG 

Cebola para consumo fresco, branca ou roxa, cobertura integra e 
Ausente de Catafilo, diâmetro da cebola “Média “deve ser maior ou 
igual a 60mm e menor ou igual a 74mm, e recebe a denominação 
“Média" Não serão tolerados os defeitos externos e internos que 
prejudiquem o consumo: Brotado, Dano Mecânico, Mancha Negra 
(Carvão), Ausência de Catafilos e Podre. Não será tolerado na cebola 
integra a ausência de catafilo(pelada) O produto deverá estar fresco, 
isento de substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderi-
dos à superfície externa e no ponto de consumo. 

 
 
 
 

1.350 

 
 
 
 

R$ 4,80 

 
 
 
 

R$ 6.480,00 

 
 
 

 

10 

 
 
 

 
KG 

Cenoura para consumo fresco, “Média” possui comprimento de 
140mma igual ou maior a 180mm , e recebe a denominação de “Extra 
A” Não serão tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o 
rendimento como: Dano mecânico, Deformação grave, Injúria por 
pragas ou doenças, Lenhosa, Murcha, Ombro verde ou Roxo, Podri-
dão, Rachada e Radicela. O produto deverá estar fresco, isento de 
substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à su-
perfície externa e no ponto de consumo. 

 
 
 

 

4.900 

 
 
 

 

R$ 4,50 

 
 
 

 

R$ 22.050,00 

 
 

11 

 
 

MAÇO 

Cheiro verde (salsinha, cebolinha e manjericão) folhas lisas, frescas, 
firmes e viçosas, de coloração verde, limpas, uniformes, isentas de 
matérias terrosas, parasitas e larvas de acordo com resolução 12/78 
da CNNPA. Embalagem: sacos plásticos transparentes não recicláveis, 
resistentes de forma que os produtos sejam entregues íntegros. 

 
 

2.100 

 
 

R$ 2,80 

 

 
 

R$ 5.880,00 

 
 

12 

 
 

KG 

Chuchu de primeira, tamanho e colorações uniformes, livres de ma-
teriais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio 
e transporte de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Embala-
gem: caixa plástica vazada higienizada com peso líquido 20 kg. resis-
tentes de forma que os produtos sejam entregues íntegros. 

 
 

2.000 

 
 

R$ 3,90  

 
 

R$ 7.800,00 
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13 

 
 
 

 
MAÇO 

Couve    tipo    manteiga     de     tamanho     médio,     talo verde ou 
roxo, inteiros, coloração uniforme e sem manchas bem desenvolvida, 
firme e intacta, isenta de material terroso e umidade externa anor-
mal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecâni-
cos oriundos do manuseio e transporte   de   acordo   com   a   resolu-
ção   12/78   da CNNPA. Embalagem: caixa plástica
 vazada higienizada com peso líquido 18 kg. resistentes 
de forma que os produtos sejam entregues íntegros. 

 
 
 

 
3.800 

 
 
 

 
R$ 3,30 

 
 
 

 
R$ 12.540,00 

 
 

 
14 

 
 

 
CAIXA 

Laranja madura, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evo-
lução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem feri-
mentos ou defeitos, firmes e com brilho. De acordo com a resolução 
12/78 da CNNPA. Embalagem: caixa plástica vazada   higienizada    
com    peso    líquido    20    kg. resistentes de forma que os produtos 
sejam entregues íntegros. 

 
 

 
1.250 

 
 

 
R$ 60,00 

 
 

 
R$ 75.000,00 

 
 
 
 

 

15 

 
 
 
 

 
KG 

Maçã Nacional para consumo fresco deve ter: Cor vermelha, brilho 
intenso, consistência firme, polpa suculenta, tamanho Médio com 
peso médio entre 133 gramas e 164 gramas. Não são tolerados os 
defeitos externos e internos que prejudiquem muito o consumo e a 
segurança do alimento: Danos mecânicos, Defeitos de casca superio-
res a 30 mm², Defeito de polpa, Escaldadura, Imatura, Lesão aberta, 
Murcha, Passada, Podridão. A maçã Imatura pode ser reconhecida 
pela cor de fundo esverdeada na casa. O produto deverá estar fresco, 
isento de substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderi-
dos à superfície externa e no ponto de consumo. 

 
 
 
 

 

3.500 

 
 
 
 

 

R$ 6,25 

 
 
 
 

 

R$ 21.875,00 

 
 

 

16 

 
 

 
UNID. 

Mamão formosa para consumo fresco, deve ter :de 25% a 50% da 
superfície da casca amarelada, cada unidade deverá pesar de 0,75 a 
1,35 Kg, consistência firme e poupa suculenta. Não são tolerados os 
defeitos externos e internos que prejudiquem muito o consumo e a 
segurança do alimento como: Danos mecânicos, Defeitos de polpa, 
podridão, ferimentos ou imaturo ou polpa esverdeada. 

 
 

 

1.700 

 
 

 

R$ 4,90 

 
 

 

R$ 8.330,00 

 
 
 
 
 

17 

 
 
 
 
 

KG 

Mandioca     tipo     branca/amarela, de     primeira qualidade, descas-
cada   e    picadas    com    facas higienizadas, tamanhos uniformes, 
sem danos ou sinais de apodrecimento, coloração característica do 
produto, sem excesso de umidade para evitar o crescimento microbi-
ano. O processamento deve seguir o padrão mínimo de higiene. Em-
balagem de 1kg, em forma de sacos plásticos transparentes ou   a   
vácuo   não   reciclável   e    resistente    de    forma    que o produto 
seja entregue íntegro. No rótulo deverá trazer a denominação do 
produto e sua classificação, data de produção 
e validade. De acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. 

 
 
 
 
 

4.000 

 
 
 
 
 

R$ 4,80 

 
 
 
 
 

R$ 19.200,00 

 
 
 
 

 
18 

 
 
 
 

 
KG 

Mandioquinha salsa de primeira qualidade, 
descascada e picadas com facas higienizadas, tamanhos uniformes, 
sem danos ou sinais de apodrecimento, coloração característica do 
produto, sem excesso de umidade para evitar o crescimento microbi-
ano. O processamento deve seguir o padrão mínimo de higiene. Em-
balagem em forma de sacos plásticos transparentes ou a vácuo não 
reciclável e resistente de forma que o produto seja entregue íntegro. 
No rótulo deverá trazer a denominação do produto e sua classifica-
ção, data de produção e validade. De acordo com a resolu- 
ção 12/78 da CNNPA. 

 
 
 
 

 

500 

 
 
 
 

 

R$ 8,50 

 
 
 
 

 

R$ 4.250,00 

 
 
 
 

 

19 

 
 
 
 

 
UNID. 

Melancia Média para consumo fresco deverá ter peso de 7 a 10 Kg 
por unidade, apresentar se sem deformação e ausentes de danos 
mecânicos e doenças. Deverá apresentar grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Não será tolerado defeitos 
como: podridão, passado, ferimentos, viroses, amassados, polpa 
branca, deformação, oco, imaturo e queimado de sol. O produto de-
verá estar fresco, isento de substâncias terrosas, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo. 

 
 
 
 

 

800 

 
 
 
 

 

R$ 26,00 

 
 
 
 

 

R$ 20.800,00 
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20 

 
DÚZIA 

Ovos de galinha, tipo grande, casca lisa, limpos e não trincados, novos, 
embalados em dúzias, ou carelas em 2,5 dúzias, em caixa de papelão. 

 

500 
 

R$ 6,00 
 

R$ 3.000,00 

 
 
 
 
 

 

21 

 
 
 
 
 
 

KG 

Pepino para consumo fresco, podendo ser caipira, comum e japonês. 
O Pepino Caipira “Miúdo” possui comprimento maior ou igual a 10 
cm e menor que 13cm, e recebe a denominação “Extra A” .O Pepino 
Comum “Miúdo” possui comprimento maior ou igual a 12 cm e me-
nor que 16cm, e recebe a denominação “Extra A” .O Pepino Japonês 
“Miúdo “possui comprimento maior que 20cm, e recebe a denomina-
ção “Extra”. Não serão tolerados os defeitos que prejudiquem o con-
sumo ou o rendi- mento como: Desidratação, Ferimento, Oco, Podri-
dão e Virose. O produto deverá estar fresco, isento de substâncias 
terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa 
e no ponto de consumo. 

 
 
 
 
 
 

3.500 

 
 
 
 
 
 

R$ 4,20 

 
 
 
 
 
 

R$ 14.700,00 

 
 
 
 

22 

 
 
 
 

KG 

Poncã de primeira, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com 
polpas firmes e intactas, tamanhos e coloração uniforme, devendo 
ser bem desenvolvidos e maduros, isentos de enfermidades, material 
terroso, umidade externa anormal, sujidades, parasitas e larvas, sem 
danos físicos e mecânicos oriundo de manuseio e 
transportes, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Embala-
gem: caixa plástica vazada higienizada com peso líquido 
15          kg.          resistentes          de          forma          que       os 
produtos sejam entregues íntegros. 

 
 
 
 

1.000 

 
 
 
 

R$ 4,80 

 
 
 
 

R$ 4.800,00 

 
 
 
 

 

24 

 
 
 
 

 
KG 

Repolho para consumo fresco,podendo ser verde ,branco ou roxo, de 
formato achatado ou arredondado, com a coloração das folhas ex-
ternas verde e roxa, textura das folhas lisas ou crespas e com tama-
nho médio, não sendo tolerados os defeitos externos e internos que 
prejudiquem o consumo, comprometam sua aparência, conservação 
e qualidade, restringindo ou inviabilizando o seu uso: como podri-
dão,rachaduras,danos profundo, manchas ,presença de organismos 
vivos. O produto deverá estar fresco, isento de substân- cias terrosas, 
sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no 
ponto de consumo. 

 
 
 
 

 

2.850 

 
 
 
 

 

R$ 3,20 

 
 
 
 

 

R$ 9.120,00 

 

 

25 

 

 
KG 

Tomate tamanho médio, de aproximadamente 80% de maturação 
sem ferimentos ou defeitos, tenros sem manchas, com coloração 
uniforme e brilhos Embalagem: caixa plástica vazada higienizada com 
peso líquido 20 kg. resistentes de forma que os produtos sejam en-
tregues íntegros. 

 

 
4.250 

 

 
R$ 5,50 

 

 
R$ 23.375,00 

 

                                                                                                                                      TOTAL GERAL R$ 458.240,00 
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 ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO 
 

(Este instrumento Contratual vincula-se ao Edital da Chamada Pública nº 001/2021) 
 

CONTRATO Nº_______ 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2306/2021 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 
 
 
CONTRATANTE: - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA, inscrita no CNPJ sob o nº 
60.123.072/0001-58, com sede à Avenida Luiz Pastore, nº 240 - Nova Campina - SP, CEP: 18435–
000, neste ato representada por sua Prefeita Municipal, Srª. Jucemara Fortes do Nascimento, 
brasileiro, portador do RG nº ____________ e inscrito no CPF nº _______________. 
 
e de outro lado 
 
CONTRATADO: -     _________________________________________________, CNPJ sob o nº 
__________________________, com sede à _____________________, nº __, _________, Cidade 
de _________/, ___, neste ato representada pelo Sr. ___________________________, portador da 
Cédula de Identidade Nº _____________, CPF Nº ___________/__ com endereço residencial na 
Rua_____________________________, nº ___, na Cidade de _________________/____, CEP 
_____________. 
 
Dessa forma, as partes acima qualificadas doravante denominadas neste ato, respectivamente, 
CONTRATANTE e CONTRATADA, fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947/2009 e nas 
resoluções FNDE nº 38/2009 e 25/2012, firmam o presente Contrato nos termos da Chamada 
Pública nº 001/2021, têm entre si, por esta e da melhor forma de direito, tudo de conformidade 
com a chamada pública do presente Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes, que 
reciprocamente outorgam e aceitam: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 
2.1. É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para a 

Alimentação Escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de 
acordo com a Chamada Pública nº 001/2021, a qual fica fazendo parte integrante do presente 
contrato, independentemente de anexação ou transcrição. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 
DA RELAÇÃO DOS ITENS 
2.1.  A CONTRATADA se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar 
conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, conforme 
listagem a seguir: 
 
Inserir planilha 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 
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DO LIMITE DE VENDAS 
3.1. O limite individual de venda de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do empreendedor 
rural não ultrapassará a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua 
produção. 
 
CLÁUSULA QUARTA 
DA INFORMAÇÃO AO MDA 
4.1.  A CONTRATADA ou as entidades articuladoras deverão informar ao Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário – MDA os valores individuais de venda dos participantes, em no máximo 30 (trinta) 
dias após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA. 
 
CLÁUSULA QUINTA 
DAS ENTREGAS 
5.1.  Os produtos deverão ser entregues Semanalmente, conforme planilha de entrega previamente 
informada pela Secretaria Municipal de Educação, sendo entrega ponto a ponto nas Escolas da Zona 
Urbana e as quantidades referentes às Escolas da Zona Rural. 
5.1.1. O não cumprimento das entregas no dia estabelecido acarretará em sanções ao contratado, 
conforme previsto no contrato; 
5.1.2. Os entregadores deverão estar uniformizados e calçados com sapatos fechados e deverão 
também esperar a conferência dos produtos no local da entrega. 
5.1.3. As caixas para entrega dos alimentos deverão estar higienizadas e não poderão ser de 
madeiras. 
5.1.4. As mercadorias serão devolvidas no ato da entrega se não corresponderem à qualidade 
exigida no Edital. 
5.1.5. As caixas dos alimentos deverão ter o peso especificado na caixa. 
5.2. O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebi-
mento e as Notas Fiscais de venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega. 
5.2.1. - Constatada irregularidades na entrega, a Contratante poderá: 
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição 
ou rescindindo a contração, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
a1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Secretaria Municipal da Educação, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da 
notificação por escrito, mantidos o preço inicialmente contratado; 
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  
b1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indica-
ção do Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificação por 
escrito, mantendo o preço inicialmente contratado. 
b2) No caso de reincidência em desatendimento no que diz respeito a entregas em quantidades 
menores ou partes menores com relação a Autorização de Fornecimento, a contratada ficará sujeita 
a multa de 5% sobre o valor total da quantidade do item solicitado. 
5.3 As mercadorias deverão ser entregues ponto a ponto conforme o endereço das escolas e com 
recibo de entrega, constando descritas as mercadorias entregues em 03 (três) vias, devendo uma 
ficar na escola, outra via juntamente com a nota fiscal para o gestor fiscal contratual (Secretaria de 
Educação) e outra para a empresa fornecedora. As Entregas devem ser acompanhadas das notas 
fiscais referentes às quantidades solicitadas. 
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5.4 O documento Fiscal deverá constar a quantidade, preço unitário, preço total, CNPJ/CPF e n.º 
do código do item na Prefeitura de Campinas (igual ao da Nota de Empenho). 

5.5 A cooperativa/associação deverá enviar juntamente com a nota fiscal, relação dos agricultores 
participantes daquela entrega, informando os itens e respectivas quantidades e valores corres-
pondentes a cada agricultor. 

 

CLÁUSULA SEXTA 
DESPESAS INCLUSAS  
6.1. No valor mencionado na cláusula segunda estão inclusas as despesas com Transporte, recursos 
humanos e materiais, assim como os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciá-
rios e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do 
presente contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
7.2. A As despesas provenientes da presente Chamada Pública serão cobertas com recursos 
disponíveis nas dotações do orçamento vigente de 2021 e das dotações especificas do próximo 
exercício. A duração bem como os quantitativos a serem contratados ficará adstrita aos créditos 
orçamentários. 
 

Órgão: 02.17.03 – SEC. MUN. DE ED. CULTURA E ESPORTE 
Funcional: 12.306.2006.2076 – Fornecimento de Merenda Escolar  
Despesa: 974/3.3.90.30.07-05-2820000– Gêneros Alimentícios  
Funcional: 12.306.2006.2076– Fornecimento de Merenda Escolar 
Despesa: 975/3.3.90.30.07-05-2850000– Gêneros Alimentícios 
Funcional: 12.306.2006.2076– Fornecimento de Merenda Escolar 
Despesa: 976/3.3.90.30.07-05-2420001– Gêneros Alimentícios 
Funcional: 12.306.2006.2075– Fornecimento de Merenda Escolar Inf. 
Despesa: 970/3.3.90.30.07-05-284000– Gêneros Alimentícios 
Funcional: 12.306.2006.2075– Fornecimento de Merenda Escolar Inf. 
Despesa: 971/3.3.90.30.07-05-2830000– Gêneros Alimentícios 
Funcional: 12.306.2006.2075– Fornecimento de Merenda Escolar Inf. 
Despesa: 1101/3.3.90.30.07-05-2800000– Gêneros Alimentícios 
Funcional: 12.306.2006.2075– Fornecimento de Merenda Escolar Inf. 
Despesa: 1102/3.3.90.30.07-05-2420001– Gêneros Alimentícios 
Funcional: 12.306.2006.2074– Fornecimento de Merenda Escolar EJA. 

        Despesa: 1187/3.3.90.30.07-02-2300002– Gêneros Alimentícios 
 

CLÁUSULA OITAVA 
DO PAGAMENTO 
8.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA pagará a CONTRATADA o valor unitário do item 
multiplicado pela quantidade solicitada, que constará no Pedido de Compras. 
8.2. No preço unitário estão incluídos todos os impostos, taxas e encargos sociais, além das obrigações 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, e das despesas com transportes, as quais correrão por 
conta das DETENTORAS. 
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8.3. Para a liberação do pagamento, a contratada deverá estar em situação regular perante o FGTS e ao 
INSS e não poderá estar inadimplente, em tributos de qualquer natureza, com a Prefeitura Municipal de 
Nova Campina, independentemente de estes estarem ou não inscritos em Dívida Ativa. 
8.4. Deverão constar no documento fiscal o número da Chamada Pública 001/2021; Nº do Pedido de Com-
pras, bem como nome do Banco, nº da Conta Corrente e Agencia bancária, sem os quais o pagamento 
ficará retido por falta de informações. 
8.5. O pagamento será feito pela Prefeitura em até 30 (trinta) dias úteis após a apresentação do Documen-
to Fiscal, devidamente conferido e liberado pelo setor responsável, mediante crédito em conta corrente da 
Contratada, devidamente cadastrada na Secretaria Municipal de Finanças, valendo como recibo o compro-
vante de depósito. 
8.6. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CAMPINA comunicará a CONTRATADA para que regularize a situação. 
8.7. Na hipótese prevista no item anterior o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresenta-
ção, devidamente regularizado. 
8.8 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA se reserva ao direito de descontar do pagamento os 
eventuais débitos da DETENTORA, inclusive os relacionados com multas, danos e prejuízos contra terceiros. 
8.9 - Não serão pagos Itens fornecidos em desacordo com as especificações que integram este contrato. 
 
CLÁUSULA NONA 
DANOS CAUSADOS A TERCEIROS 
9.1. É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA o ressarcimento de danos causados ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes sem culpa ou dolo na execução do contrato, não 
excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA  
DAS PENALIDADES 
 
10. -As sansões administrativas serão aplicadas conforme dispõem o Decreto Municipal n° 3140 de 28 de 
abril de 2021. O regulamento pode ser consultado em sua integra na edição n° 51 do Diário Oficial 
Municipal no seguinte endereço eletrônico: https://imprensaoficialmunicipal.com.br/novacampina 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DA FISCALIZAÇÃO 
11.1.  A fim de acompanhar e intermediar a execução deste contrato designa-se como gestores 
fiscais contratual Sr. Luciano Vieira de Proença portador do RG nº 41.204.259-9 e inscrito no CPF nº 
31625261837 nomeados através da portaria nº 153/2021, conforme art. 67 da Lei nº 8.666/93, 
regulamentada pela portaria nº 069 de 12 de junho de 2013. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
LEIS E DOCUMENTOS APLICAVEIS 
12.1.  O presente contrato rege-se pela Chamada Pública nº 001/2021, Processo Administrativo nº 
2306/2021, pelas Resoluções FNDE nº 38/2009, 25/2012 e pela Lei n.º 11.947/2009 e o dispositivo 
que a regulamente, e a Lei Federal 8.666/93 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
DA PRORROGAÇÃO 
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13.1. Os prazos de início e término da vigência contratual poderão ser prorrogados, por aditivo contratual, 
nos termos da Lei 8.666/93. 
13.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supres-
sões que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato 
nos termos da Lei 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
DA RESCISÃO 
 
14.1 A inexecução total ou parcial, deste Contrato, enseja sua rescisão, conforme disposto nos 
artigos 77 a 80 da Lei Federal n° 8.666/93. 
14.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurando o contraditório e a ampla defesa. 
14.3. A rescisão deste Contrato poderá ser: 
14.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da lei mencionada; ou 
14.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração; 
ou 
14.3.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
14.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
14.5. Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Administração, ficarão 
assegurados ao CONTRATANTE os direitos elencados no artigo 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
DA VIGÊNCIA 
15.1.  Este instrumento contratual terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 
mediante justificativa fundamentada à autoridade competente e será reduzida a termo no processo 
definitivo, conforme os termos da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
DAS OBRIGAÇÕES 
16.1. Constituem obrigações DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA: 
16.1.1.Permitir o acesso do pessoal do CONTRATADO ao local da retirada e da entrega, desde que 
observadas às normas de segurança; 
16.1.2. Notificar o CONTRATADO de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos 
produtos; 
16.1.3. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato; 
16.2. Constituem obrigações DO CONTRATADO: 
16.2.1. Entregar os produtos de acordo com as especificações exigidas no Edital e em consonância 
com a proposta respectiva, bem como cumprir o prazo de entrega e as quantidades constantes do 
Contrato, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de 
qualquer cláusula estabelecida neste contrato; 
16.2.2. Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os produtos que 
estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento; 
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16.2.3. Substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e sem ônus para a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE NOVA CAMPINA os produtos rejeitados em razão de divergências entre o material entregue e as 
especificações contidas neste contrato sujeitando-se, ainda, às sanções cabíveis; 
16.2.4. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CAMPINA, se obrigando a atender prontamente reclamações, bem como dar ciência a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que 
verificar quando da execução do contrato; 
16.2.5. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, 
inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 
16.2.6. Comunicar imediatamente a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA qualquer altera-
ção ocorrida no endereço, conta bancária e outras julgadas necessárias para recebimento de 
correspondência; 
16.2.7. Indenizar terceiros e/ou a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA, mesmo em caso de 
ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, 
devendo o DETENTOR adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das 
autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 
16.2.8. Manter, durante a vigência deste contrato, todas as condições de habilitação e qualifica-
ção exigidas no Edital; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 
DO FORO 
17.1.  Fica eleito o Foro da Comarca de Itapeva/SP para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente contrato, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
17.2. E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 
Nova Campina, __ de ____________ de 2021. 
 
 
 

__________________________________ 
JUCEMARA FORTES DO NASCIMENTO 
Prefeita Municipal de Nova Campina 

Contratante 

 
 
 

________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Contratado 
 

TESTEMUNHAS: 
 
___________________________________ 2)___________________________________ 
Nome/RG n.°     Nome/RG n.°  
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ANEXO III – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 
 
 
CONTRATANTE: ____________________________________________________ 

CONTRATADO: _____________________________________________________ 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_________________________________________ 

OBJETO: ___________________________________________________________ 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de 

sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrô-

nico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifes-

tações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sis-

tema de Processo Eletrônico, 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) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no 

módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos pre-

vistos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualiza-

ção Cadastral” anexa (s); 

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atuali-

zados. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e conse-

quente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimen-

tais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

LOCAL e DATA: _________________________________________________ 

 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  
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RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pelo contratante: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

Pela contratada: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________
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ANEXO IV – MODELO DE PROJETO DE VENDA  

 
 

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

  

Projeto para atendimento da chamada pública nº 001/2021 

  

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

A – Grupo Formal 

1. Nome do Proponente  2. CNPJ 3. Nº da DAP Jurídica 

4. Endereço 5. Município 6.CEP 

7. Nome do representante legal 8.CPF 9.DDD/Fone 

10.Banco 11.Nº da Agência 12.Nº da Conta Corrente 

  

B – Grupo Informal 

1. Nome da Entidade Articuladora  2.Cadastro no SIBRATER 

3. Endereço 4. Município 5.CEP 

6. CNPJ: 7. E-mail: 8.DDD/Fone 
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II – FORNECEDORES PARTICIPANTES (APENAS GRUPO INFORMAL) 

  1. Nome 2.CPF 3.DAP 4. Banco e nº da Agência  
5. Nº da Conta Cor-
rente 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

  

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

1. Nome da Entidade 2.CNPJ 3.Município 

4. Endereço 5.DDD/Fone 

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

  

IV – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS 

De acordo com o art. 24 da Resolução 38 do FNDE/2009, o limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor Fami-
liar Rural será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP por ano civil. 

  

  1. Identificação do Agricultor Familiar 2. Produto 3.Unidade 4.Quantidade 5.Preço/Unidade 6.Valor Total  

1 

Nome            

Nº DAP 

          

        Total agricultor   

2 

Nome            

Nº DAP 

          

        Total agricultor   

3 Nome            
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Nº DAP 

          

        Total agricultor   

4 

Nome            

Nº DAP 

          

        Total agricultor   

5 

Nome            

Nº DAP 

          

        Total agricultor   

Nº DAP 

          

        Total agricultor   

Total do projeto   

  

 
 

V – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO 

  1. Produto 2.Unidade 3.Quantidade 4.Preço Unitário 5.Valor Total por Produto 

            

            

            

            

        Total do projeto:   
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VI – DESCREVER OS MECANISMOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

  

  

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento. 

  

A - Grupo Formal 

Local e Data:    Assinatura do Representante do Grupo Formal 

B - Grupo Informal 

Local e Data:  
Agricultores Fornecedores do Grupo Informal Assinatura 
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ANEXO V – RELAÇÃO DE ENDEREÇOS PARA ENTREGA 

 

 

ZONA URBANA  

Local de entrega 
Tipo de en-

trega 
Horário de recebimento 

Endereço 

(local distância) 

EE SIMPLICIANO CAMPOLIM DE ALMEIDA SEMANAL Das 8:00 ás 15:00 AVENIDA SALATIEL DAVID MUZEL, 1515- 

CENTRO. 

EMEF. HUMBERTO DE MORAIS VASCONCE-

LOS 

SEMANAL Das 8:00 ás 15:00 AVENIDA SALATIEL DAVID MUZEL, 100 

BAIRRO TIJUCA. 

EMEF. JOÃO ANTONIO DA SILVA  SEMANAL Das 8:00 ás 15:00 AVENIDA JOÃO CARDOSO DE ALMEIDA, 

55 CDHU. 

EMEI. PAULINA DE MORAIS SEMANAL Das 8:00 ás 15:00 RUA AVENIDA LUIZ PASTORE, AO LADO 

DA PREFEITURA), 

EMEF. HEIDI BRAATZ ANTUNES DE MOURA  SEMANAL Das 8:00 ás 15:00 RUA ARMANDO OLIVEIRA S/ 

NÚMERO 

 

EMEI. NOEMI (CRECHE) SEMANAL Das 8:00 ás 15:00 RUA OIRAZIL CARDOSO DE ALMEIDA, 10 

 

ZONA RURAL 

Local de entrega 
Tipo de en-

trega 
Horário de recebimento 

Endereço 

(local distância) 

EMEF. PEDRO RODRIGUES PEREIRA SEMANAL Das 8:00 ás 15:00 RUA PRINCIPAL (ESCOLA NOVA) BAIRRO BRA-

GANCEIRO 

EMEF. FRANCISCO JOSÉ GOMES DE 

CAMARGO  

SEMANAL Das 8:00 ás 15:00 RODOVIA LUIZ JOSÉ SGUARIO KM 24, BAIRRO DO 

BARREIRO. 

EMEF. SILVINO DE LIMA  SEMANAL Das 8:00 ás 15:00 RUA PRINCIPAL, 100 BAIRRO ITAOCA. 

 

EMEI. JULIA FRANCO DE LIMA SEMANAL Das 8:00 ás 15:00 RUA PRINCIPAL S/N, BAIRRO ITAOCA 

 
 

As mercadorias deverão ser entregues ponto a ponto conforme o endereço das escolas e com recibo de entrega, 
constando descritas as mercadorias entregues em 03 (três) vias, devendo uma ficar na escola, outra para gestor 
fiscal contratual (Secretaria de Educação) e outra para a empresa fornecedora. 
As Entregas devem ser acompanhadas das notas fiscais referentes às quantidades solicitadas. 
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                        ANEXO VI – DECLARAÇÃO DO DISPOSTO NO INCISO V DO ART.27 DA LEI 8.666/93 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
REF.: Edital Chamada Pública nº 001/2021 
 
 
 
(nome da empresa)________________________________, inscrita no CNPJ nº ____________, por intermédio do 
seu representante legal o (a) Sr.(a) ____________________, portador (a) do RG nº ___________________ e do CPF 
nº _______________________, DECLARA, para fins do disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8666, de 21 de ju-
nho de 1993, acrescido pela Lei 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em tra-
balho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ) 
 
 
---------------------------------------- 
DATA 
 
 
 
---------------------------------------------------------- 
PREPRESENTANTE LEGAL 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO VII - Declaração Contendo Informações para Fins de Assinatura do Contrato. 
 

(“Este documento deverá vir dentro do envelope de HABILITAÇÃO”) 
 

 
1 – DA EMPRESA PROPONENTE:  
Razão Social_________________________________________________________________  

Rua_____________________________________________ nº.________________________ 

Bairro ___________________________ CEP_______________________________________  

Cidade ___________________________________ Estado____________________________  

CNPJ nº. _________________________ Inscrição Estadual nº. ________________________                     

Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº. ____________________________________________  

Telefone__________________________________ Fax_______________________________  

Telefone____________________________________________________________________  

 

2-DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DO CONTRATO:  
(“NO CASO DE PROCURADOR, ANEXAR CÓPIA DA PROCURAÇÃO”). 
Nome______________________________________________________________________  

Função_____________________________________________________________________                   

Data de Nascimento ____________________ Estado Civil  ____________________________  

Escolaridade _____________ RG nº. ______________ Órgão emissor___________________  

CPF  _______________________________________________________________________  

Rua ______________________________________ nº._______________________________  

Bairro ______________ Complemento ____________ Cidade_________________________  

Estado _______________ CEP _______________ Telefone____________________________  

Fax _____________ Celular ________________ E-mail: ______________________________  

 

Local e data ______/______/2019 

 

 

______________________________________ 

LICITANTE 
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CNPJ 60.123.072/0001-58 
 
 
 
 

 

 

Recibo de Retirada de Edital 
 

 
 
 

 

MODALIDADE: Chamada Pública 
 
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios (hortifrutigranjeiros) da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural 

 
EDITAL CHAMADA PÚBLICA N° 001/2021 

PROCESSO Nº 2306/2021 

EMPRESA:  

CNPJ n°:  

Endereço:  

E-mail:  

Cidade:  Estado:  

Telefone:  Fax:  

Obtivemos, através do acesso à página www.novacampina.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convoca-
tório da chamada pública acima identificada.  

,            de                         de 2021. 

Nome:  

 

 
Senhor Licitante,  
Visando à comunicação entre este Departamento e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de 
retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações, preferencialmente pelo e-mail:  

 
compras@novacampina.sp .gov.br  

 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Nova Campina da comunicação de eventuais esclarecimen-
tos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não ca-
bendo posteriormente qualquer reclamação.  
Recomendamos, ainda, consultas atualizadas à referida página para eventuais comunicações e/ ou esclarecimentos 
disponibilizados acerca do processo licitatório. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA 


