Prefeitura da Estância de Atibaia
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 24.017/2018

CHAMADA PÚBLICA Nº 003/18

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA
PREÂMBULO
A Prefeitura Municipal de Atibaia, através de sua Ordenadora de Despesa, Sra. Márcia Ap. Bernardes,
Secretária de Educação, ora denominado AUTORIDADE COMPETENTE, na forma do disposto no Decreto
Municipal Nº 8.414/17, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 24.017/2018 torna
público para conhecimento dos interessados que se acha aberta CHAMADA PÚBLICA, para aquisição de
gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para consumo dos alunos
da Rede Municipal de Ensino de forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses, nos termos da Lei
11.947/2009 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, conforme descrição constante no Anexo
I deste edital.
Base jurídica: Lei Federal n.º 11.947/09 e Resolução 26/2013 do FNDE – Fundo Nacional para o
Desenvolvimento da Educação, e Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações .
RECEBIMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA.
Os grupos formais deverão apresentar a documentação para habilitação e o Projeto de Venda às 09 horas
do dia 24 de setembro de 2018, na Sala de Licitações da Administração, sito a Rua Bruno Sargiani, 100,
Vila Rica, Atibaia/SP. A abertura dos envelopes será realizada no mesmo dia, a partir do horário acima
mencionado e no mesmo local.


Informações referentes a este edital, serão fornecidos pelo Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua
Bruno Sargiani 100, Vila Rica, Atibaia/SP, nos dias úteis das 09 h às 12 h e das 13 h às 16 h, ou pelo fone: (11)
4414-2510. O edital poderá ser adquirido no Setor de Protocolo, à Avenida da Saudade, 252, Centro, nos dias
úteis das 10 h às 16 h, ou SEM ÔNUS via internet através do site www.atibaia.sp.gov.br. Observe-se que, o
interessado que optar pela compra do edital, após recolher o emolumento no valor de R$ 10,00 (dez reais),
deverá retirá-lo no Departamento de Compras e Licitações à Rua Bruno Sargiani, Nº 100, Vila Rica, nos dias
úteis das 9 h às 12 h e das 13 h às 16 h.



O limite individual de venda do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para a alimentação
escolar deverá respeitar o valor máximo conforme disciplinado no Artigo 32 da Resolução CD/FNDE nº 26, de
17 de junho de 2013, com alteração dada pela Resolução 04 de 02 de abril de 2015, ambas do MINISTÉRIO
DA EDUCAÇÃO.



Serão adotados como Preços de Referência o preço médio pesquisado por, no mínimo, três mercados em
âmbito local, priorizando a feira do produtor da agricultura familiar, quando houver, acrescido dos insumos
exigidos no edital de chamada pública, tais como despesas com frete, embalagens, encargos e quaisquer
outros necessários para o fornecimento do produto, conforme § 1º do Art. 29 da Resolução/CD/FNDE n.º
26/2013, com alteração dada pela Resolução 04 de 02 de abril de 2015, para o exercício vigente do contrato.
Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP – CEP 12940-412
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1. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
1.1. Na presente chamada pública, apenas serão aceitas propostas de Grupos Formais, conforme o art. 30
da Resolução 26 /2013 – FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
1.2. Será vedada a participação de interessados:
a) Declarados inidôneos por ato do Poder Público;
b) Impedidos ou suspensos do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, nos moldes
do que estabelece o Artigos 87, III da Lei Federal n.º 8.666/93.
2. DO OBJETO
2.1. O objeto da presente CHAMADA PÚBLICA é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para consumo dos alunos da Rede Municipal de Ensino de
forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses, nos termos da Lei 11.947/2009 – Programa Nacional
de Alimentação Escolar – PNAE, conforme descrito no ANEXO 01 – termo de referência deste Edital.

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. Os pagamentos devidos em função das contratações decorrentes desta CHAMADA PÚBLICA, serão
cobertas com recursos disponíveis nas dotações orçamentárias do orçamento vigente e futuro.
3.1.1. As despesas desta Chamada Pública correrão à conta da dotação orçamentária n.º 364; Órgão: 18 –
Secretaria de Educação; Unidade: 200 – Departamento de Educação, suplementada se necessário, Nota de
Reserva n.º 7704/2018.
4. DOS ENVELOPES
4.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02
envelopes, fechados e indevassáveis, contendo, preferencialmente, em sua parte externa, além do nome e
endereço do proponente, os seguintes dizeres:
À PREFEITURA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

À PREFEITURA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

ENVELOPE “01” - HABILITAÇÃO

ENVELOPE “02” - PROJETO DE VENDA

CHAMADA PÚBLICA Nº 003/18

CHAMADA PÚBLICA Nº 003/18

PROCESSO Nº 24.017/2018

PROCESSO Nº 24.017/2018

4.1.1. A ausência dos dizeres, na parte externa, não constituirá motivo para desclassificação que poderá
inserir as informações faltantes.
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4.2. A apresentação dos envelopes implica na aceitação tácita e irrestrita pelo licitante de todas as
condições estabelecidas no presente Edital e em seus anexos.
4.3. Os envelopes encaminhados via postal poderão ser entregues, respeitados data e horário
estabelecidos no preâmbulo deste Edital, no seguinte endereço: Departamento de Compras e Licitações,
sito na R Bruno Sargiani, Nº 100, Vila Rica, Atibaia/SP – CEP 12.940-412.
5. DO TERMO DE CONTRATO
5.1. Após a homologação do certame, o(s) vencedor(es) será(ão) convocado(s) para a assinatura do(s)
Termo(s) de Contrato(s) no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data do recebimento da
convocação.
5.1.1. O prazo para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Administração.
5.1.2. Na recusa injustificada em assinar o Contrato, multa de 20% (vinte por cento) do valor de sua
proposta.
5.2. O limite individual de venda do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para a
alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo conforme disciplinado no Artigo 32 da Resolução
CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, com alteração dada pela Resolução 04 de 02 de abril de 2015,
ambas do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.
5.2.1. A alteração do limite de venda por Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP, só será alterada por
resolução do FNDE ou órgão que venha a substituí-lo nessa decisão.
5.3. Os contratos que resultarem da presente chamada pública terão prazo de duração de 12 (doze) meses,
a partir da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogados por igual período desde que haja acordo entre
as partes.
5.4. Após a contratação, poderá ser solicitado à empresa vencedora Laudo Bromatológico completo (com
data não superior a 365 dias da abertura da sessão).

6. DA ENTREGA
6.1. A proponente obriga-se a fornecer o objeto desta licitação, conforme especificações e condições
estabelecidas neste Edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de
divergência, as especificações e condições estabelecidas no instrumento convocatório;
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6.2. Deverá ser ponto a ponto, entregues pela cooperativa/associação vencedora nas Unidades Escolares
e setor de alimentação, conforme Anexo 4 .
6.3. Deverão ser entregues a princípio todas terças-feiras; podendo ser uma parte (com exceção de
verduras) , entregues na segunda-feira. O horário para a entrega será às 08h e as quantidades e produtos
serão estabelecidas semanalmente (todas as quintas-feiras que antecedem a entrega) via fax/e-mail,
enviado pelo setor de Alimentação Escolar. Quando houver feriado, férias ou outra data sem aulas, a
entrega poderá sofrer alteração de data e horário e serão combinadas antecipadamente em comum acordo
com o fornecedor.
6.4. As quantidades e periodicidade serão estabelecidas pelo Setor de Alimentação e Nutrição, respeitando
os meses de sazonidade dos hortifrútis e classificação indicada. Será dado a preferência de aquisição de
produtos orgânicos.
6.5. A embalagem para os legumes deverão ser em pacotes (elanca ou nylon) de 01 a 02 kg.
6.6. Transporte: deverá ser em caixas plásticas vazadas.
6.7. As mercadorias serão devolvidas no ato da entrega, se não corresponderem à qualidade exigida no
Edital, Anexo I – Termo de Referência, ficando o fornecedor comprometido com substituição imediata em até
24 hs após a devolução do produto.
6.8. A empresa deverá elaborar um laudo da entrega, por escola, devendo ser assinado pela responsável da
cozinha com nome legível.
6.9. O transporte e entregador deverão obedecer aos parâmetros indicados pela portaria nº 06/CVS-Sp de
10 de março de 1999.

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1. O(s) fornecedor(es) apresentará(ão) à Prefeitura da Estância de Atibaia, Nota Fiscal/Fatura referente a
cada fornecimento executado.
7.1.1. De acordo com o objeto deste certame, a Nota Fiscal/Fatura deverá ser de venda de produto.
7.2. A Prefeitura da Estância de Atibaia terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da apresentação da
Nota Fiscal/Fatura para aceitá-la ou rejeitá-la.
7.3. A Nota Fiscal/Fatura não aprovada pela Prefeitura da Estância de Atibaia será devolvida ao fornecedor
para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo
estabelecido no item 7.2, a partir da data de sua reapresentação.
7.4. A devolução da Nota Fiscal/Fatura não aprovada pela Prefeitura da Estância de Atibaia em hipótese
alguma servirá de pretexto para que o fornecedor suspenda os fornecimentos.
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7.5. O Município de Atibaia providenciará o pagamento até o décimo quinto dia após o aceite da nota
fiscal de venda, acompanhada do termo de recebimento, emitido pelo SAN – Setor de Alimentação e
Nutrição, através de depósito em conta-corrente, vedada a antecipação de pagamento, para cada
faturamento.
7.5.1. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária, bem como juros
moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados proporcional ao tempo em relação ao
atraso verificado.

8. DA RESPONSABILIDADES DOS FORNECEDORES
8.1. Os fornecedores que aderirem a este processo declaram que atendem a todas as exigências legais e
reguladoras da execução do seu objeto, sujeitando-se, em caso de declaração falsa, às penalidades
previstas nos artigos 87 e 88 da Lei n.º 8.666/93.
8.2. O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios conforme o padrão de identidade e de
qualidade estabelecidos na legislação vigente e as especificações técnicas elaboradas pelo Setor de
Alimentação Escolar (Resolução RDC n.º 259/02 – ANVISA).
8.3. O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios nos preços estabelecidos nesta
chamada pública durante a vigência do contrato.
8.4. O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios para o Almoxarifado do Setor de
Alimentação Escolar e ponto a ponto na Rede Municipal e Estadual de Ensino da região central conforme
relação contidas no Termo de Referência desse edital.
8.5. Será de responsabilidade exclusiva do agricultor o ressarcimento de eventuais prejuízos decorrentes da
má qualidade dos produtos ou do atraso no fornecimento.

9. DO ENVELOPE 01 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO
9.1. O envelope “HABILITAÇÃO” deverá conter os documentos a seguir relacionados no ANEXO 02 deste
Edital.

10. PREPARAÇÃO DOS ENVELOPES Nº 2 – PROJETO DE VENDA
10.1. Apresentar um Projeto de Venda para cada item/produto, conforme relação constante do Anexo I –
Termo de Referência.
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10.1.1. O preço unitário e total por produto a ser preenchido no Anexo III – Projeto de Venda do presente
edital deverá ser informado em moeda corrente nacional, com até duas casas decimais após a vírgula. Na
hipótese de apresentação de preço com mais de duas casas decimais, a Comissão desprezará todos os
valores, a partir da terceira casa decimal, inclusive, refazendo o cálculo para o valor total do item.
10.1.2. Nos preços de aquisição já estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais,
assim como os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente edital.
10.1.2.1. Os preços serão considerados fixos e irreajustáveis, expressos em moeda corrente nacional
(Real), com no máximo duas casas decimais após a vírgula.
10.1.3. A Proposta, preferencialmente redigida em 01 (uma) via, datilografada ou digitada eletronicamente,
datada, rubricada e assinada, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, contendo o valor unitário e
total para cada item.
10.1.3.1. Se houver divergência entre o preço unitário e o total, prevalecerá o primeiro e a Comissão refará
o cálculo do preço total.
10.2. O Grupo Formal poderá apresentar projeto de venda para quantitativos mensais inferiores aos
previstos no objeto desta Chamada Pública.
10.3. Na formulação de seus projetos de venda os Grupos Formais deverão observar o limite individual de
venda do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para a alimentação escolar, respeitando o
valor máximo conforme disciplinado no Artigo 32 da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013,
com alteração dada pela Resolução 04 de 02 de abril de 2015, ambas do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Os
projetos deverão, pois, discriminar cada um dos agricultores e/ou empreendedores rurais (indicando as
respectivas DAP/físicas) que participarão da produção dos alimentos a serem fornecidos.

11. CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS DE VENDA
11.1. Concluída a fase de julgamento da documentação apresentada para habilitação, os projetos de
Vendas das cooperativas/associações consideradas habilitadas serão classificadas de acordo com os
critérios estabelecidos na RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013, com alteração dada
pela Resolução 04 de 02 de abril de 2015, conforme o percentual do número de agricultores por categoria
(dando preferência primeiramente a grupos formais de assentados da reforma agrária/comunidades
indígenas/comunidades quilombolas, o tipo de alimento (orgânico ou convencional) e depois aos demais
agricultores familiares) na seguinte ordem de prioridade.
11.1.1. Agricultores familiares formais na condição de assentados da reforma agrária, comunidades
indígenas e quilombolas, conforme Artigo 25, Inciso I da Resolução CD/FNDE nº 26/13, com alteração dada
Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP – CEP 12940-412
Fone: (011) 4414-2510
licitacoes@atibaia.sp.gov.br
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pela Resolução 04 de 02 de abril de 2015, ambas do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. 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, terá prioridade, organizações produtivas com maior
percentagem de assentados da reforma agrária, quilombolas ou indígenas no seu quadro de
associados/cooperados.
11.1.2. Organizações formais com maior porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores
familiares no seu quadro de sócios, conforme DAP Jurídica, Artigo 25, § 6º da Resolução CD/FNDE nº
26/13, com alteração dada pela Resolução 04 de 02 de abril de 2015, ambas do MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO.
11.1.3. Em caso de persistir o empate, será realizado sorteio, conforme Artigo 25, § 7º da Resolução
CD/FNDE n.º 26/13, com alteração dada pela Resolução 04 de 02 de abril de 2015, ambas do MINISTÉRIO
DA EDUCAÇÃO.
11.1.4. Caso não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo de projetos de
fornecedores locais, estas deverão ser complementadas com os projetos dos demais grupos, de acordo
com os critérios de seleção e priorização estabelecidos no caput e nos § 1º e § 2º do Artigo 25 da
Resolução CD/FNDE nº 26/13, com alteração dada pela Resolução 04 de 02 de abril de 2015, ambas do
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.
11.2. Na hipótese de existir dois ou mais projetos de venda empatados e não enquadrados nos critérios
anteriores, a Comissão adotará a divisão proporcional da quantidade ofertada e necessária de comum
acordo entre os interessados; não sendo aceita a divisão de comum acordo, o desempate far-se-á através
de sorteio na presença dos interessados.
11.3. Serão desclassificadas as propostas que descumprirem as exigências deste ato convocatório, em
especial as que:
a) Estiverem em desacordo com o item 7.
b) Forem omissas ou vagas, bem como apresentarem irregularidade ou defeito capaz de dificultar o
julgamento.
c) Apresentarem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições
d) Apresentarem características dos itens em desacordo com as solicitadas no Anexo I – Termo de
Referência.
e) Apresentarem mais de um preço para o item cotado.
11.4. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Chamada Pública, nem preços
referenciados a outras propostas apresentadas.
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11.5. O julgamento dos Projetos de Venda será divulgado aos interessados através de publicação no
Imprensa Oficial do Município de Atibaia e disponibilizada no site www.atibaia.sp.gov.br
12. DAS SANÇÕES
12.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura da Estância de Atibaia, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as seguintes penalidades:
•

I – Multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou

•

II - Multa de mora de 0,03% (três centésimos percentuais) do valor do contrato atualizado por dia,
caso ultrapasse o prazo para a entrega dos produtos

12.2. As multas referidas não impedem a aplicação de outras sanções previstas na Lei n.º 8.666/93
Paragrafo único. O valor da multa poderá ser descontado dos eventuais créditos que a detentora tenha
direito, até a decisão definitiva, assegurada a ampla defesa.
13. DOS RECURSOS
13.1. Das decisões proferidas decorrentes da presente chamada pública caberá recurso à autoridade
superior no prazo de 05 (cinco) dias, e contrarrazões no mesmo prazo, conforme art. 109 da Lei 8.666/93.
13.2. Na hipótese de interposição de recurso, a Comissão de Licitações encaminhará os autos devidamente
fundamentado à autoridade competente;
13.3. O recurso contra decisão da Comissão de Licitações terá efeito suspensivo e o seu acolhimento
resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
13.4. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a
regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do
certame à proponente vencedora e homologará o procedimento licitatório;
13.5. A ausência de interposição de recurso importará na adjudicação do objeto do certame à proponente
vencedora e no encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
13.6. Os recursos deverão ser protocolados nesta Prefeitura, no Departamento de Compras e Licitações,
à Rua Bruno Sargiani, Nº 100, Vila Rica, Atibaia/SP, das 09h às 12h e das 13h às 16h.
14. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL
14.1. É facultado a qualquer interessado pedido de esclarecimentos sobre o ato convocatório, respeitado o
prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas.
Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP – CEP 12940-412
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14.1.1. O pedido de esclarecimentos poderá ser formalizado por meio de requerimento à(s) autoridade(s)
subscritora(s) do edital das seguintes formas:
•

a) protocolado no Departamento de Compras e Licitações, à Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica,
Atibaia/SP; ou

•

b) por meio do e-mail: licitacoes@atibaia.sp.gov.br;

14.1.2. As dúvidas a serem esclarecidas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente
informal.
14.2. As impugnações deverão ser endereçadas à(s) autoridade(s) subscritora(s) do edital e protocoladas
até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas nesta Prefeitura, no
Departamento de Compras e Licitações, à rua Bruno Sargiani, n.º 100, Vila Rica, Atibaia/SP, das 09h às 12h
e das 13h às 16h.
14.3. As impugnações e os esclarecimentos serão respondidos pelo subscritor do Edital e disponibilizados
aos interessados no site www.atibaia.sp.gov.br, no prazo de 1 (um) dia útil, anterior à data fixada para
abertura da sessão pública.
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1. Fica assegurado ao Município o direito de, por razões de interesse público, revogar, a qualquer tempo,
no todo ou em parte, a presente chamada pública, ou anulá-la por ilegalidade dando ciência aos
participantes, na forma da legislação vigente.
18.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento e considerar-se-ão, os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente
disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Município de Atibaia.
18.3. É de inteira responsabilidade dos cooperativas o acompanhamento dos esclarecimentos, erratas ou
quaisquer outras informações, bem como o resultado final acerca da presente chamada pública, dos quais
serão publicados no Imprensa Oficial do Município ou Imprensa Oficial do Estado de São Paulo (DOE) e
disponibilizados na íntegra no site www.atibaia.sp.gov.br.
18.4. No que for omisso este edital aplicar-se-ão as disposições da Lei Federal 8.666/93.

Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP – CEP 12940-412
Fone: (011) 4414-2510
licitacoes@atibaia.sp.gov.br
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18.5. DOCUMENTOS INTEGRANTES DO EDITAL


Anexo I – Termo de Referência



Anexo II – Documentos de Habilitação



Anexo III – ModeloProjeto de Venda



Anexo IV – Locais para Entrega



Anexo V – Modelo de Declaração de limite individual de venda por Cooperados/Associados



Anexo VI – Modelo de Declaração ref. cumprimento ao disposto no inc. XXXIII do art. 7º da

Constituição


Anexo VII – Planilha de Aceitabilidade de Preços



Anexo VIII – Minuta do Termo de Contrato Administrativo



Anexo IX – Modelo do Termo de Recebimento

Prefeitura da Estância de Atibaia, 30 de agosto de 2018.

Márcia Ap. Bernardes
Secretário de Educação

Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP – CEP 12940-412
Fone: (011) 4414-2510
licitacoes@atibaia.sp.gov.br
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ANEXO 01
TERMO DE REFERÊNCIA

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para
consumo dos alunos da Rede Municipal de Ensino de forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses,
nos termos da Lei 11.947/2009 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
Item

Produto

Denomina
ção

1

Abacate

Extra- Boca 8 a
12

2

Acelga

Extra /

3

Alface
crespa

Especial

4

Ameixa
rubi mel

Nacional

5

Abobrinha
Tipo
Italiana

Extra AA

6

Abóbora
Seca

Extra

7

Banana
nanica

Climatizada
Classe B

8

Banana
prata

Classe B

DESCRIÇÃO
Tipo Geada/Breda , casca lisa da cor verde, polpa
amarela e sem fibras. Unidade medida : 500 a 600
g .Padrão mínimo de qualidade: Isento ferimentos,
podridão, dano por praga, defeito da casca grave,
passado ou podridão, queimado de sol grave
Tipo alongado, compacta, base estreita, folha
grande, espessa, alongada . Coloração externa
verde média e interna branca/creme com nervuras
brancas . Unidade de medida massa(kg) igual ou
maior de 2 kg. Padrão mínima de qualidade: sem
podridão, manchado e murcho
Tipo Crespa, com formação de cabeça ausente,
folha tipo crespa, coloração verde, grau de
crocância média , unidade de medida massa : 450 a
600 g a unidade embalada em plástico
individualmente. Padrão mínima de qualidade: sem
podridão, manchado , murcho e com virose..
Tipo Rubi mel, formato ovalado, coloração da casca
vermelha e da polpa amarela, aderência do caroço
semi- aderido. Denominação: grupo nacional,
calibre 3 / mercado 3 A, classe C, medida de 40 até
44 mm.
Padrão mínimo de qualidade: sem podridão,
imaturo, defeito da polpa, murcho e ferido
Tipo italiana, casca verde com estrias escuras ou
claras, formato cilíndrico com pescoço ou sem,
medida menor que 55 mm. Padrão mínimo de
qualidade: Isento ferimentos, podridão, dano por
praga, virose, passado ou murcho.
Variedade tipo paulistinha, formato
cilíndrico/pescoço pequeno, espessura da casca
fina e textura lisa, coloração: creme com estrias
verdes, polpa: creme - alaranjada. Peso da
embalagem:1 kg e deverá estar limpa e cortada.
Padrão mínimo de qualidade: isento de ferimento,
manchado e podridão
Variedade: nanica, coloração da casca amareloesverdeada e fina, polpa de coloração branco
-creme. Medida menor ou igual a 20 cm. Padrão
mínimo de qualidade: sem ferimentos, podridão,
dano por praga.
Variedade: Prata, coloração da casca amareloesverdeada e espessura média, polpa de cor creme
– rósea, medida: menor de 16 cm de comprimento e
32 mm de diâmetro. Peso na caixa: 20 kg. Padrão
mínimo de qualidade: sem ferimento, podridão,
passado e dano por praga.

Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP – CEP 12940-412
Fone: (011) 4414-2510
licitacoes@atibaia.sp.gov.br

200 kg

Pedido total
para 12
meses
2400 kg

200 kg

2400 kg

1000 kg

12000 kg

1500 kg

1500 kg
(somente
em
dezembro)

300 kg

3600 kg

200 kg

2400 kg

3000 kg

36000 kg

6000 kg

72000 kg

Consumo
mensal
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Batata

Especial

10

Brócolis

Extra

11

Batata
doce

Extra

12

Beterraba

Extra A

13

Berinjela

Extra AA

14

Caqui

Tipo C

15

Cenoura

Extra A – média

16

Chuchu

Extra AA

17

Couve-flor

Extra/

18

Couve Manteiga

Extra

19

Cebola

Médio

CHAMADA PÚBLICA Nº 003/18

Variedade: monalisa ou baraka, formato oval
alongado ou oval, coloração da casca e polpa:
amarelo-clara. Deverá ser escovada e ter o
tamanho de 40 a 70 mm de diâmetro. Padrão
mínimo de qualidade sem : podridão,
esverdeamento , brotado e dano por praga.
Grupo variental de cabeça única (ninja), pedúnculo
curto de coloração verde- brilhante, botões florais
pequenos de coloração verde- brilhante , botões.
Deverá ser sem talos e folhas. Peso: entre 0,6 a
0,8Kg /cab. Padrão mínimo de qualidade: não
deverá estar passado e coloração das flores
queimado.
Variedade: rosada de bauru ou amarela, coloração
da polpa crua: creme/ cozida: amarela Medida de
150 até 450 g(amarela ou de 150 a 300 g (rosada).
Padrão mínimo de qualidade: sem podridão, dano
por praga, esverdeamento, brotado, ferimento
,deformação grave, queimado do sol grave.

1800 kg

21600 kg

100 kg

1200 kg

200 kg

2400 kg

Formato globular a ligeiramente cônico, casca de
cor vermelho- arroxeada, polpa vermelhoarroxeada com anéis concêntricos. Medida: 50 a 90
mm de diâmetro. Padrão mínimo de qualidade:
sem podridão, ferimento , murcho e passado.
Tipo comum, oblongo, base bojudo, casca preta,
cálice verde e polpa amarela - esverdeada. Medida:
de 20 a 25 cm. Padrão mínimo de qualidade: sem
ferimentos, podridão, dano por praga, virose,
passado ou murcho e deformação grave..
Variedade Rama forte, formato achatado, coloração
da casca vermelha e da polpa amarelo pardo , polpa
mole. Grupo variável. Medida menor que 7 cm de
diâmetro. Padrão mínimo de qualidade: sem
podridão, ferimento , imaturo e passado .

150kg

1800 kg

80 kg

960 kg

400 kg

4800 kg

600 kg

7200 kg

300 kg

3600 kg

100 kg

1200 kg

200 kg

2400 kg

100 kg

1200 kg

Variedade Nantes ou Brasília, coloração da casca
alaranjado- clara, formato cilíndrico a cônico ,ápice
apontado, coração evidente (laranja escura ou
clara),textura da casca lisa . Deverá ser de tamanho
médio entre 160 a 200 mm de comprimento e
aproximadamente 4 cm de diâmetro.
Padrão
mínimo de qualidade: sem podridão, ferimento ,
dano por praga, ombro verde ou roxo, lenhoso e
deformação grave.
Deverá ter formato pescoço curto, textura da casca
lisa e coloração verde - clara. Medida de 250 até
450 g . Padrão mínimo de qualidade: sem podridão,
ferimento ,murcho , passado e deformação grave.
Variedade couve-flor, cor branco, formato da
inflorescência globular a semiglobular e coloração
branca a branco- creme. Deverá ser sem talo e
folhas. Medida: maior que 1200 g. Padrão mínimo
de qualidade: sem podridão, ferimento ,
Variedade couve manteiga, formato do limbo
orbicular e assimétrico, coloração do limbro verde
clara , do pecíolo verde e da nervura brancoesverdeada .Peso: de 500 a 600 g/mç. Padrão
mínimo de qualidade: sem podridão, murcho e
amarelado.
Grupo variental: branca, coloração da casca e polpa

Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP – CEP 12940-412
Fone: (011) 4414-2510
licitacoes@atibaia.sp.gov.br
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20

Escarola

Extra

21

Espinafre

Extra

22

Goiaba
vermelha

23

Limão
Taiti

Tipo A

24

Mandioqui
nha

Extra AA

25

Mandioca

Média

26

Manga

Classe A

27

Milho
verde(espi
ga)

Especial/
Classe AMaior

28

Morango
(somente
junho a
outubro)

Classe A

CHAMADA PÚBLICA Nº 003/18

branca Medida do bulbo: 51 até 70 mm de diâmetro.
Padrão mínimo de qualidade: sem podridão,
ferimento , brotado, perda de catáfilo interno
Tipo folha lisa e coloração verde- clara, com o
centro verde -amarelado. Deverá ser embalado em
sacos plásticos individuais, pesando de 500 a 700 g.
Padrão mínimo de qualidade: sem podridão,
murcho e amarelado
Tipo comum. Folha grande, dobrada e levemente
crespa, formato da folha arredondada e de
coloração verde-escuro brilhante . Deverá ser
embalado em sacos plásticos individuais, pesando
de 500 a 700 g. Padrão mínimo de qualidade: sem
podridão, murcho e amarelado
Formato arrendado, coloração da casca verde a
amarelada, textura da casca levemente rugosa,
coloração da polpa branca/vermelha. Medida de 50
a 60 mm de diâmetro / unidade. Padrão mínimo de
qualidade: sem podridão, ferimento, imaturo,
passado, defeito de casca grave, podridão, dano por
praga.
Variedade Taiti, formato arredondado, coloração da
casca verde, coloração da polpa verdeesbranquiçada , textura da casca lisa a ligeiramente
rugoso, semente ausente, suculência alta,
espessura da casca média, acidez média. Medida
maior que 60 de diâmetro. Padrão mínimo de
qualidade: sem podridão, ferimento , seco ,
passado, oleocelose (mancha
Tipo amarela, formato cônico- cilíndrico, coloração
da casca amarela e da polpa amarelo intenso .
Medida de 150 a 200 g por unidade. Padrão mínimo
de qualidade: sem podridão, ferimento ,
escurecimento e deformação grave.
Deverá ter textura semi rugosa, coloração da casca
marrom, coloração do córtex e polpa : branca ou
creme. Peso da embalagem: 1 kg, deverá estar
limpa e cortada. Deverá ter 40 a 50 mm de
diâmetro. Padrão mínimo de qualidade: sem
deformação grave ,passado e escurecimento.
Variedade Palmer ou Haden, formato eléptico ou
ovalado, casca verde -arroxeada(quando verde) e
vermelho- escura (quando madura),ou amareloavermelhado (Haden), coloração da polpa amarelo
e teor de fibra baixo. Medida por unidade: de 500 a
650 g. Padrão mínimo de qualidade: sem podridão,
ferimento, podridão , deformação de casca grave,
imaturo, mancha de látex e defeito de polpa.
Deverá ter coloração verde clara, com grãos da cor
amarelo - claro e sabor adocicado, pesando de 300
a 350 g. Deverá estar limpo: sem palha e cabelo.
Padrão mínimo de qualidade: sem podridão,
passado e dano por praga
Variedade oso grande, textura firme e sabor doce.
Embalagem em cumbucas plásticas c/ 350 g,
embaladas em caixa de papelão com 4
cumbucas(1,4 kg). Medida por fruto: maior que 35
mm de diâmetro. Padrão mínimo de qualidade: sem
podridão, ferimento ,passado , ausência de cálice e
imaturo

Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP – CEP 12940-412
Fone: (011) 4414-2510
licitacoes@atibaia.sp.gov.br

200 kg

2400 kg

30 kg

360 kg

400 kg

4800 Kg

30 kg

300 kg

150 kg

1800 kg

300 kg

3600 kg

300 kg

3600 kg

200 Kg

2000 kg

600 kg

7200 kg
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29

Pimentão
Verde

Extra AA

Variedade: verde, formatos cônico a retangular,
coloração da casca vermelha e da polpa vermelha.
Medida por unidade: maior que 15 cm. Padrão
mínimo de qualidade: sem podridão, ferimento,
murcho e virose

40 kg

480 kg

30

Pepino
Comum

Extra AA

400 kg

4800 kg

31

Pêssego
aurora
(somente
dezembro
)

Classe C

2000 kg

2000 kg

32

Repolho
Liso

Extra

400 kg

4800 kg

33

Salsa

Extra

40 kg

480 kg

34

Tangerina
Poncã

Tipo B

2000 kg

24000 kg

35

Tomate
Salada

Extra AA

500 kg

6.000 kg

36

Tomate
cereja

Extra A

250 Kg

3000 Kg

37

Uva
Niágara
(somente
dezembro

Extra A

Grupo japonês, coloração da casca verde brilhante,
textura crocante . Medida por unidade: 20 a 25 cm
de comprimento. Padrão mínimo de qualidade: sem
podridão, ferimento,passado, deformação grave e
murcho
Variedade: dourado, e grupo nacional; formato
ovalado, bico evidente, coloração de fundo amarela
e polpa amarela, cobrimento de vermelho: manchas,
caroço solto. Medida 75 até 90 g. Tipo: 36 a 40
um/cx. Padrão mínimo de qualidade: sem podridão,
ferimento, murcho, defeito de polpa e passado
Tipo de cabeça arredondado achatado, coloração
da folha verde, textura das folhas lisa . Medida por
cabeça: 1,7 até 2 kg. Padrão mínimo de qualidade:
sem podridão, ferimento, dano por praga
Tipo salsinha , folhas : alternas, pinadas de
coloração verde intenso, sem apresentas odor
característico. Medida: maço com 200 g . Padrão
mínimo de qualidade: amarelado e murcho.
Variedade Ponkan , formato arredondado com
achatamento nos polos, com muita semente , casca
fina e solta, albedo espesso, coloração da casca
laranja e polpa laranja, sabor doce-acidulado.
Medida: 70 até 82 mm de diâmetro e caixa com
peso aproximado de 20 kg-contendo de 11 a 12 dz.
Padrão mínimo de qualidade: sem podridão,
passado, imaturo, dano por praga e ferimento.
Tipo salada, grupo santa Cruz (oblongo ou italiano
formato alongado ou arredondado, coloração final
levemente vermelha, longevidade normal ou longa
vida. Medida maior que 70 mm de diâmetro (santa
Cruz) ou 120 g (italiano). Padrão mínimo de
qualidade: sem podridão, passado, imaturo, dano
profundo, virose, queimado de sol.
Variedade tipo pera, formato alongado, coloração
final: vermelha, medida aproximada 10 g/un. Padrão
mínimo de qualidade: sem podridão, passado,
imaturo, dano profundo, virose, queimado de sol
Variedade: Niágara, origem americana ou rústica,
formato arredondado, tamanho pequeno, coloração
da casca roxo-escura e da polpa roxo-violácea,
semente presente. Medida: maior que 300 g o
cacho e peso da caixa com 5 kg. Padrão mínimo de
qualidade: sem podridão, passado, imaturo,
ferimento e degrana grave.

6000 Kg

6.000 Kg

Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP – CEP 12940-412
Fone: (011) 4414-2510
licitacoes@atibaia.sp.gov.br
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ANEXO 02
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
1. As cooperativas e associações interessadas deverão entregar no endereço citado no Preâmbulo desse
edital, os documentos relacionados a seguir:

•

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

•

b) Extrato da DAP jurídica para associações e cooperativas, emitidos nos últimos 60 (sessenta
dias);

•

c) Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Pública Federal - CND (Certidão Negativa de
Débito ou Positiva com efeitos de Negativa) relativa a Tributos Federais (inclusive as contribuições
sociais) e à Divida Ativa da União;

•

d) Prova de Inscrição Estadual para emissão (obrigatória) de nota fiscal de venda;

•

e) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da cooperativa ou associação
proponente;

•

f) Prova de Regularidade perante o FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, fornecido
pela Caixa Econômica Federal;

•

g) Prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho através de Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com Efeitos de Negativa,
expedida pela Justiça do Trabalho através do sistema eletrônico;

•

h) Declaração de que não emprega menor, em cumprimento ao Inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição da República (modelo do Anexo 06).

•

i) Estatuto social e Ato constitutivo de posse da atual diretoria da entidade registrada na Junta
Comercial, no caso de Cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de
Associações. Em se tratando de empreendimentos familiares, deverá ser apresentada cópia do
Contrato Social registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica.

•

j) Declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle de atendimento do limite
individual de venda de seus cooperados/associados, conforme Modelo Anexo 05.

•

k) Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos
associados/cooperados;

Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP – CEP 12940-412
Fone: (011) 4414-2510
licitacoes@atibaia.sp.gov.br
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3. DISPOSIÇÕES GERAIS:
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.
3.2. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos
documentos aqui exigidos.
3.3. Toda a documentação de habilitação deverá estar vigente, observando os respectivos prazos de
validade. Os documentos deverão corresponder ao mesmo número do CNPJ.
3.4. Para efeito de validade dos documentos de regularidade fiscal, se outro prazo não constar do Ato
Normativo ou do próprio documento, será considerado o período de 90 (noventa) dias entre a data de sua
expedição e a data para entrega dos envelopes.
3.5. A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de
Negativa.
3.6. Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de que conste a existência de créditos não
vencidos; em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora; ou cuja exigibilidade
esteja suspensa por moratória, ou depósito de seu montante integral, ou reclamações ou recursos, nos
termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo ou concessão de medida liminar em
mandado de segurança.
3.7. Na ausência ou irregularidade de qualquer documento exigidos no item 1 – do Anexo 2 deste Edital, a
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO concederá prazo de 05 (cinco) dias para a regularização da
documentação, conforme § 4 do Artigo 27 da Resolução/CD/FNDE 26/2013, alterada pela Resolução nº 04
de 02 de abril de 2015

Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP – CEP 12940-412
Fone: (011) 4414-2510
licitacoes@atibaia.sp.gov.br
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ANEXO 03
PROJETO DE VENDA
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1. Descrição do Objeto:
1.1. Produto “in natura”, conforme classificação e descrição.
2. Características dos produtos:
2.1. Deverão ser de boa qualidade, com tamanho médio padronizado;
2.2. Deverão estar frescos, inteiros e livres de doenças, no ponto de maturação adequado ao consumo;
2.3. Deverão estar intactos e firmes;
2.4. Deverão estar isentas de:
•

a) substâncias terrosas;

•

b) sem sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa;

•

c) sem parasitas, larvas ou outros animais nos produtos ou embalagens;

•

d) sem umidade externa anormal;

•

e) isentas de odores e sabores estranhos;

•

f) isenta de enfermidade;
Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP – CEP 12940-412
Fone: (011) 4414-2510
licitacoes@atibaia.sp.gov.br
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•

g) não deverão estar danificadas por lesões que afetem a sua aparência e utilização;

•

h) serão tolerados pequenos e ligeiros defeitos graves, não enquadrados nos itens descritos, desde
que não representem quantidade superior de 1,0%(um por cento) do peso total de cada embalagem
do produto entregue.

3. Preferência
3.1. Será dada preferência para produtos orgânicos.

Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP – CEP 12940-412
Fone: (011) 4414-2510
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ANEXO 04
RELAÇÃO DE LOCAIS PARA ENTREGA

UNIDADE ESCOLAR:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CEI Educadora Cristiane Alves Feitosa

Av. Jerônimo de Camargo, 10655 (Ref. Prédios

Caetetuba

Jerônimo)

Cei Profª Regina Alfonsi Quintanilha

Rua das Ráfias, 175, Cep. 12951-212

Jd. Palmeiras

Cei DirRozana Lourdes Netto Zani

Estrada Guaxinduva, s/nº

Guaxinduva

Creche Antonio da Costa Vicente

Estrada Lamartine, s/nº

Boa Vista

Creche Apparecida Pinheiro Maturana

R; Benedita Moura Toledo, 191

Alvinópolis

Creche Profª Aracy Salles Pereira

Praça Anchieta, s/nº

Jd. Cerejeiras

Creche Casa Aberta

Estrada dos Perinis, 230

Boa Vista

Creche Comunitária Beija-flor

Rua Humberto Fumani, 410

Tanque

Creche Comunitária Clara Maria

Rodov. Fernão Dias, km 51

Portão

Creche Com. Jd. Colonial (Paraíso II)

Rua Jackson, 150

Jd. Colonial

Creche Comun. Jd. São Felipe

R. Anna Mathias Vairo, s/nº (Ref. Rod. Dom
Pedro I, Km 75

São Felipe

Creche Comun. Mãe Natureza

Av. Santana, 3085

Itapetinga

Creche Comunitária Nova Geração

Av. São João, 557

Centro

Creche Comunitária Paraíso

Rua Esper Elias Zacar, 21

Jd. Cerejeiras

Creche Com. Pedacinho do Céu

Rua José Wilson de Carvalho (antiga Rua 5),
nº 330

Tanque

Creche Com. Pingo de Ouro

Rua Presidente Tancredo Neves, s/nº

Maristela

Creche Com. Raio de Sol

Rua Avelino Antonio de Campos, 225

Caetetuba

Creche Com. Semente de Gente
(Maracanã)

Rua Alberto de Almeida Brandão, nº 100

Maracanã

Creche Com. Sonho Meu

Est. Santa Maria do Laranjal, s/n

Laranjal

Creche Com. Sta. Therezinha - ASA

Av. Prof. Carlos Alberto de Carvalho Pinto

Centro

Creche Irene Janussi Franco

Rua Pedro Tacco, s/nº

Pq. Jerônimo
de Camargo

Creche Profª Judith Graciano

Rua João Umbelino, 16

Alvinópolis

Creche Mª José Borges Russomano

Rua Antonio Sebastião Garcia Lopes, s/nº

Jd. Cerejeiras

Creche Profª Nelide Grecco Avanço

Rua Daniela Belarmino da Silva, 265

Jd. do Trevo

Creche Rita Denig

Rua Lourenço de A Sá Albuquerque, s/nº

Jd. Brasil

Creche Sebastião Poloni

Rua Antonio da Cunha Leite, 2500 C

Portão

Creche Diretora Zilda Ap Silveira

Rua Bela Vista, 70

Jardim Imperial

E.E. Aracy Bueno Conti

Praça João Paulo II, 85

Atibaia Jardim

Rua Adolfo André, 1640

Vila Rica

E.E. Prof. Carlos José Ribeiro

Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP – CEP 12940-412
Fone: (011) 4414-2510
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E.E. Circe Teixeira Musa e Silva

Rua Wilson Mutti, s/nº

Maracanã

E.E. Prof. Constantino Simões de Lima

Estrada Juca Sanches, s/nº

Boa Vista

E.E. Est. Edinaldo Ap. Salles

Rua Dr. Eurico de Souza Pereira, 878

Alvinópolis

E.E. Francisco de Aguiar Peçanha

Rua João Batista Conti, 990

Alvinópolis

E.E. Fúlvia Maria Cancherini Fazzio

Rua Tóquio, s/nº

Jardim Imperial

E.E. Gabriel da Silva

Av. São João, s/nº

Bairro da Ponte

E.E. Prof. Izolina P. de Lima

Rua São Vicente, s/nº

Usina

E.E. João Antônio Rodrigues

Rua Londres, s/n

Jd. Cerejeiras

E.E. João Evangelista

Rua Buenos Aires, s/nº

Jd. Imperial

E.E. José Alvim

Praça Guilherme Gonçalves, s/nº

Centro

E.E. José Pires Alvim

Rua Emídio Fazzio, s/nº

Alvinópolis

E.E. Júlio Cesar Flórido

Av. Imperial Walter Kroth, s/nº

Jd. do Lago

E.E. Major Juvenal Alvim

Al. Lucas Nogueira Garcez, 1007

Jd. do Lago

E.E. Maria Cecília Teixeira Pinto

Rua Santo Rosa, 630

Alvinópolis

E.E. Profª. Maria do Carmo Barbosa

Rua José Silva, s/nº

Tanque

E.E. Pe. Matheus Nunes Siqueira

Praça Dr. Yugawa, s/nº

Caetetuba

E.E. Renato Azevedo Rezende

Estrada Vicinal Benedito Bueno Salles
(Av.Santana, s/nº)

Itapetinga

E.E. Zilah Barreto Paciti

Rua Antonio da Cunha Leite, 3.100

Portão

EMEF. Pe. Armando Tamassia

Rua Toquio, 401

Jd. Cerejeiras

EMEF. Prof. Guilherme Pileggi Contesini

Rua Emídio Fazzio, 75

Alvinópolis

EMEF. Profª Maria Helena Faria Ferraz

Av. III Centenário, 295

Centro

EMEF. Pedro de Alcântara S. Silva

Estrada do Roncador, 120

Chácaras Brasil

EMEF. Profª Serafina de Luca Cherfen

Rua Marechal Rondon, s/n

Recreio Estoril

EMEF. Pref. Takao Ono

Rua Buenos Aires, s/nº

Jardim Imperial

EMEF. Terezinha do M. J. S. C. Sirera

Rua Ana Pires, s/nº

Jd. Cerejeiras

EMEF. Prof. Waldemar Bastos Buhler

Rua Pacaembú, s/nº

Jardim Imperial

EMEF.-R Pref. Walter E. de Oliveira

Rua Carlos Rado Paternost, 61

Caetetuba

EMEF.-R Prof. André Franco Montoro

Estrada Jarinú, s/nº

Ponte Alta

EMEF.-R Catarina Maria dos Reis

Estrada dos Pintos, s/nº (ref. Clube da
Montanha)

dos Pintos

EMEF.-R Educador Paulo Freire

Estrada Municipal Hisaichi Takabayashi, 8.500 Usina

EMEF.-R Pref. Gilberto Sant'anna

Rua Nazareno Rossi, s/nº

Tanque

EMEF.-R Ignácio Borges

Av. Maria Luiza Rocca Borges, s/nº

Rio Acima

EMEF.-R Profª Maria Cecília Lima

Estrada Guaxinduva, s/nº

Guaxinduva

EMEF.-R Profª Maria José Cintra Santos Rua João Netto, 400

Jd. Maracanã

EMEF.-R Profª Maysa Cherfen Zigaib

São Sebastião

Estrada Velha de Bragança, s/nº (três pistas)

Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP – CEP 12940-412
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EMEF.-R Estud. Nelson José Pedroso

Rua Antonio da Cunha Leite, 1835

Portão

EMEF.-R Profª Nize de S. Paccini

Rua Sueli Ap Leite Nogueira, s/nº

Ribeirão dos
Porcos

EMEF.-R Profª Rita Lourdes C. A. Alvim

Estrada Shambala, 395 (Provisório – em
reforma)

Shambala

EMEF.-R Profª Rosiris Maria Andreucci
Stopa

R. Anna Mathias Vairo, 75 (Rodov. D. Pedro I,
k, 75)

São Felipe

EMEF.-R Profª Walda P. Lozasso

Rua das Esmeraldas, s/nº

Esmeralda

EMEF.-R Gal. Walter Pires Albuquerque

Rodov. Fernão Dias, Km 47

Rosário

EMEF/Creche CIEM

Rua da Imprensa, 165

Jd. III
Centenário

EMEI Diretora Eleonor de Barros

Rua Pedro Tacco, 148

Pq. Jerônimo
de Camargo

EMEI Felipe Patacho Callegari

Rua Tóquio, s/nº

Jd. Imperial

EMEI Florêncio Pires de Camargo

Praça dos Três Poderes, s/nº

Centro

EMEI Prof. Lícínio Carpinelli

Rua Fernão Dias, 471

Jd. Cerejeiras

EMEI Profª Maria José Maia de Toledo

Av. Major Alvim, s/nº

Atibaia Jardim

EMEI Profª Thereza Marcílio

Rua Marcílio Ambrósio de Camargo, s/nº

da Ponte

EMEI-R Profª Ercília Aparecida Bacci

Av. Jerônimo de Camargo, s/nº

Maracanã

EMEI-R Profª Maria de Paula Posso

Rua Antonio da Cunha Leite, s/nº

Portão

EMEI-R Profª Rosa Stávale Garcia

Rua Ducídio de Camargo, s/nº

Tanque

EMEIF Prof Francisco Silveira Bueno

Rua Benedito Cirineu Mendes, s/nº

Alvinópolis

EMEIF Pref. Dr. José Aparecido F.
Franco

Rua Lourenço de A Sá Albuquerque, s/nº

Jd. Brasil

EMEIF-R Profª Eva Cordula Hauer
Vallejo

Estrada Juca Sanches, km 11

Boa Vista

ENT. FIL. APAE

Praça João Paulo II, 25

Vila Nova
Aclimação

ETEC ETEC Profª Carmine Biagio
Tundisi

Av. Pref. Antônio Julho de Toledo Garcia
Lopes, 200

Jd. Cerejeiras

SENAI SENAI

Av. Prof. Carlos Alberto Alves de Carvalho
Pinto

Centro
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ANEXO 05
MODELO DE DECLARAÇÃO DE LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA POR COOPERADOS/ASSOCIADOS

Referência CHAMADA PÚBLICA EDITAL Nº ___/2018

A (cooperativa / associação) ____________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no

CNPJ

sob

nº

(..............................),

com

sede

na

(Rua

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

nº.....,

Bairro ................................., ), CEP (.....................), na Cidade de (.......................), Estado de
(.................................),

neste

ato

representada

por

seu

representante

legal,

Sr(a)

(...........................................), (nacionalidade), portador do Registro Geral nº (................), inscrito no CPF
sob nº (.......................), residente na (Rua ....................................), nº ........., Bairro .......................................,
CEP
(...............), na Cidade de (................................), Estado de (.......................), DECLARA, que se
responsabiliza pelo cumprimento do Artigo 32 da Resolução/CD/FNDE nº 26/2013, com alteração dada pela
Resolução 04 de 02 de abril de 2015, ambas do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO,
_______________________, _____ de __________ de 2018

_____________________________________
Nome e assinatura do representante legal
_________________________________________
Carimbo com CNPJ

Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP – CEP 12940-412
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ANEXO 06
MODELO DE DECLARAÇÃO REF. CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INC. XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO
Ref.: CHAMADA PÚBLICA n.º ____/18

(Nome)________________, inscrita no (CNPJ ou CPF) n.º _______________, por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a), portador (a) da Carteira de Identidade n.º
_____________________ e C.P.F. n.º ____________________, DECLARA para fins do disposto no inc. V
do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor
de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

_______________________________
(data)
________________________________
(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO 07

PLANILHA DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS
Item

Produto

Und. Medida

Preço Unitário

1

Abacate Extra- Boca 8 a 12

Kg.

R$ 6,33

2

Acelga Extra

Kg.

R$ 4,20

3

Alface crespa Especial

Kg.

R$ 6,62

4

Ameixa rubi mel Nacional

Kg.

R$ 8,26

5

Abobrinha Tipo Italiana Extra AA

Kg.

R$ 4,36

6

Abóbora Seca Extra

Kg.

R$ 4,94

7

Banana nanica Climatizada Classe B

Kg.

R$ 4,08

8

Banana prata Classe B

Kg.

R$ 4,68

9

Batata Especial

Kg.

R$ 5,08

10

Brócolis Extra

Kg.

R$ 5,96

11

Batata doce Extra

Kg.

R$ 4,42

12

Beterraba Extra A

Kg.

R$ 4,55

13

Berinjela Extra AA

Kg.

R$ 7,05

14

Caqui Tipo C

Kg.

R$ 7,64

15

Cenoura Extra A – média

Kg.

R$ 5,04

16

Chuchu Extra AA

Kg.

R$ 4,25

17

Couve-flor - Extra

Kg.

R$ 6,33

18

Couve - Manteiga Extra

Kg.

R$ 6,18

19

Cebola Médio

Kg.

R$ 4,93

20

Escarola Extra

Kg.

R$ 5,32

21

Espinafre Extra

Kg.

R$ 6,90

22

Goiaba vermelha

Kg.

R$ 7,19

23

Limão Taiti Tipo A

Kg.

R$ 5,19

24

Mandioquinha Extra AA

Kg.

R$ 9,14

Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP – CEP 12940-412
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25

Mandioca Média

Kg.

R$ 4,91

26

Manga Classe A

Kg.

R$ 6,64

27

Milho verde(espiga) Especial/ Classe A- Maior

Kg.

R$ 6,15

28

Morango (somente junho a outubro) Classe A

Kg.

R$ 22,33

29

Pimentão Verde Extra AA

Kg.

R$ 6,49

30

Pepino Comum Extra AA

Kg.

R$ 4,35

31

Pêssego aurora (somente dezembro) Classe C

Kg.

R$ 8,54

32

Repolho Liso Extra

Kg.

R$ 3,89

33

Salsa Extra Tipo salsinha

Kg.

R$ 9,83

34

Tangerina Poncã Tipo B

Kg.

R$ 4,27

35

Tomate Salada Extra AA

Kg.

R$ 6,04

36

Tomate cereja Extra A

Kg.

R$ 11,33

37

Uva Niágara (somente dezembro Extra A

Kg.

R$ 10,44
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ANEXO 08

MINUTA DO CONTRATO – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
Pelo presente contrato, de um lado, a PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA,
representada pelo Prefeito Municipal, Sr. ______________________, portador do R.G. Nº
_______________ e CPF _______________________, com sede à Avenida da Saudade
n.º 252, Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 45.279.635/001-08, doravante
denominado CONTRATANTE, e a Cooperativa/Associação _________________, inscrita no
CNPJ/MF sob n.° ______________, por seu representante legal, doravante denominada
CONTRATADA, fundamentados nas disposições da Lei n.º 11.947/2009, e tendo em vista o
que consta na Chamada Pública n.º 003/17, acordam firmar o presente instrumento de
Contrato, em conformidade com o Processo Administrativo em epígrafe, o qual é de pleno
conhecimento das partes, integrando o presente instrumento como se transcrito estivesse,
sujeitando-se as partes às condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto aquisição de hortifrutis da Agricultura Familiar e do Empreendedor
Familiar Rural, para atendimento ao PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar),destinados ao
consumo dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, da Secretaria de Educação, com entregas parceladas,
por um período de 12 (doze) meses, de acordo com as quantidades e especificações do Anexo I – Termo de
Referência e Itens a serem adquiridos e nas condições estabelecidas neste instrumento.
CLAÚSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS E VALOR DO CONTRATO
2.1. O preço unitário do produto, objeto do presente Contrato é:
Item

Produto

Denominação

1

Abacate

Extra- Boca 8 a 12

2

Acelga

Extra /

3

Alface
crespa

Especial

4

Ameixa
rubi mel

Nacional

5

Abobrinha
Tipo
Italiana

Extra AA

DESCRIÇÃO
Tipo Geada/Breda , casca lisa da cor verde, polpa
amarela e sem fibras. Unidade medida : 500 a 600
g .Padrão mínimo de qualidade: Isento ferimentos,
podridão, dano por praga, defeito da casca grave,
passado ou podridão, queimado de sol grave
Tipo alongado, compacta, base estreita, folha grande,
espessa, alongada . Coloração externa verde média e
interna branca/creme com nervuras brancas . Unidade de
medida massa(kg) igual ou maior de 2 kg. Padrão mínima
de qualidade: sem podridão, manchado e murcho
Tipo Crespa, com formação de cabeça ausente, folha tipo
crespa, coloração verde, grau de crocância média ,
unidade de medida massa : 450 a 600 g a unidade
embalada em plástico individualmente. Padrão mínima de
qualidade: sem podridão, manchado , murcho e com
virose..
Tipo Rubi mel, formato ovalado, coloração da casca
vermelha e da polpa amarela, aderência do caroço semiaderido. Denominação: grupo nacional, calibre 3 /
mercado 3 A, classe C, medida de 40 até 44 mm.
Padrão mínimo de qualidade: sem podridão, imaturo,
defeito da polpa, murcho e ferido
Tipo italiana, casca verde com estrias escuras ou claras,
formato cilíndrico com pescoço ou sem, medida menor
que 55 mm. Padrão mínimo de qualidade: Isento
ferimentos, podridão, dano por praga, virose, passado ou

200 kg

Pedido total
para 12
meses
2400 kg

200 kg

2400 kg

1000 kg

12000 kg

1500 kg

1500 kg
(somente em
dezembro)

300 kg

3600 kg

Consumo
mensal

Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP – CEP 12940-412
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6

Abóbora
Seca

Extra

7

Banana
nanica

Climatizada
Classe B

8

Banana
prata

Classe B

9

Batata

Especial

10

Brócolis

Extra

11

Batata
doce

Extra

12

Beterraba

Extra A

13

Berinjela

Extra AA

14

Caqui

Tipo C

15

Cenoura

Extra A – média

16

Chuchu

Extra AA

17

Couve-flor

Extra/

18

Couve Manteiga

Extra

19

Cebola

Médio

20

Escarola

Extra

21

Espinafre

Extra

22

Goiaba

murcho.
Variedade tipo paulistinha, formato cilíndrico/pescoço
pequeno, espessura da casca fina e textura lisa,
coloração: creme com estrias verdes, polpa: creme alaranjada. Peso da embalagem:1 kg e deverá estar limpa
e cortada. Padrão mínimo de qualidade: isento de
ferimento, manchado e podridão
Variedade: nanica, coloração da casca amareloesverdeada e fina, polpa de coloração branco -creme.
Medida menor ou igual a 20 cm. Padrão mínimo de
qualidade: sem ferimentos, podridão, dano por praga.
Variedade: Prata, coloração da casca amareloesverdeada e espessura média, polpa de cor creme –
rósea, medida: menor de 16 cm de comprimento e 32 mm
de diâmetro. Peso na caixa: 20 kg. Padrão mínimo de
qualidade: sem ferimento, podridão, passado e dano por
praga.
Variedade: monalisa ou baraka, formato oval alongado ou
oval, coloração da casca e polpa: amarelo-clara. Deverá
ser escovada e ter o tamanho de 40 a 70 mm de
diâmetro. Padrão mínimo de qualidade sem : podridão,
esverdeamento , brotado e dano por praga.
Grupo variental de cabeça única (ninja), pedúnculo curto
de coloração verde- brilhante, botões florais pequenos de
coloração verde- brilhante , botões. Deverá ser sem talos
e folhas. Peso: entre 0,6 a 0,8Kg /cab. Padrão mínimo de
qualidade: não deverá estar passado e coloração das
flores queimado.

CHAMADA PÚBLICA Nº 003/18
200 kg

2400 kg

3000 kg

36000 kg

6000 kg

72000 kg

1800 kg

21600 kg

100 kg

1200 kg

Variedade: rosada de bauru ou amarela, coloração da
polpa crua: creme/ cozida: amarela Medida de 150 até
450 g(amarela ou de 150 a 300 g (rosada). Padrão
mínimo de qualidade: sem podridão, dano por praga,
esverdeamento, brotado, ferimento ,deformação grave,
queimado do sol grave.

200 kg

2400 kg

Formato globular a ligeiramente cônico, casca de cor
vermelho- arroxeada, polpa vermelho- arroxeada com
anéis concêntricos. Medida: 50 a 90 mm de diâmetro.
Padrão mínimo de qualidade: sem podridão, ferimento ,
murcho e passado.
Tipo comum, oblongo, base bojudo, casca preta, cálice
verde e polpa amarela - esverdeada. Medida: de 20 a 25
cm. Padrão mínimo de qualidade:
sem ferimentos,
podridão, dano por praga, virose, passado ou murcho e
deformação grave..
Variedade Rama forte, formato achatado, coloração da
casca vermelha e da polpa amarelo pardo , polpa mole.
Grupo variável. Medida menor que 7 cm de diâmetro.
Padrão mínimo de qualidade: sem podridão, ferimento ,
imaturo e passado .
Variedade Nantes ou Brasília, coloração da casca
alaranjado- clara, formato cilíndrico a cônico ,ápice
apontado, coração evidente (laranja escura ou
clara),textura da casca lisa . Deverá ser de tamanho
médio entre 160 a 200 mm de comprimento e
aproximadamente 4 cm de diâmetro. Padrão mínimo de
qualidade: sem podridão, ferimento , dano por praga,
ombro verde ou roxo, lenhoso e deformação grave.
Deverá ter formato pescoço curto, textura da casca lisa e
coloração verde - clara. Medida de 250 até 450 g . Padrão
mínimo de qualidade: sem podridão, ferimento ,murcho ,
passado e deformação grave.
Variedade couve-flor, cor branco, formato da
inflorescência globular a semiglobular e coloração branca
a branco- creme. Deverá ser sem talo e folhas. Medida:
maior que 1200 g. Padrão mínimo de qualidade: sem
podridão, ferimento ,
Variedade couve manteiga, formato do limbo orbicular e
assimétrico, coloração do limbro verde clara , do pecíolo
verde e da nervura branco-esverdeada .Peso: de 500 a
600 g/mç. Padrão mínimo de qualidade: sem podridão,
murcho e amarelado.
Grupo variental: branca, coloração da casca e polpa
branca Medida do bulbo: 51 até 70 mm de diâmetro.
Padrão mínimo de qualidade: sem podridão, ferimento ,
brotado, perda de catáfilo interno
Tipo folha lisa e coloração verde- clara, com o centro
verde -amarelado. Deverá ser embalado em sacos
plásticos individuais, pesando de 500 a 700 g. Padrão
mínimo de qualidade: sem podridão, murcho e
amarelado
Tipo comum. Folha grande, dobrada e levemente crespa,
formato da folha arredondada e de coloração verdeescuro brilhante . Deverá ser embalado em sacos
plásticos individuais, pesando de 500 a 700 g. Padrão
mínimo de qualidade: sem podridão, murcho e
amarelado
Formato arrendado, coloração da casca verde a
amarelada, textura da casca levemente rugosa, coloração

150kg

1800 kg

80 kg

960 kg

400 kg

4800 kg

600 kg

7200 kg

300 kg

3600 kg

100 kg

1200 kg

200 kg

2400 kg

100 kg

1200 kg

200 kg

2400 kg

30 kg

360 kg

400 kg

4800 Kg

Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP – CEP 12940-412
Fone: (011) 4414-2510
licitacoes@atibaia.sp.gov.br

28

Prefeitura da Estância de Atibaia
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 24.017/2018
vermelha

23

Limão Taiti

Tipo A

24

Mandioquin
ha

Extra AA

25

Mandioca

Média

26

Manga

Classe A

27

Milho
verde(espig
a)

Especial/
Classe AMaior

28

Morango
(somente
junho a
outubro)

Classe A

29

Pimentão
Verde

Extra AA

30

Pepino
Comum

Extra AA

31

Pêssego
aurora
(somente
dezembro)

Classe C

32

Repolho
Liso

Extra

33

Salsa

Extra

34

Tangerina
Poncã

Tipo B

35

Tomate
Salada

Extra AA

36

Tomate
cereja

Extra A

37

Uva
Niágara
(somente
dezembro

Extra A

da polpa branca/vermelha. Medida de 50 a 60 mm de
diâmetro / unidade. Padrão mínimo de qualidade: sem
podridão, ferimento, imaturo, passado, defeito de casca
grave, podridão, dano por praga.
Variedade Taiti, formato arredondado, coloração da casca
verde, coloração da polpa verde-esbranquiçada , textura
da casca lisa a ligeiramente rugoso, semente ausente,
suculência alta, espessura da casca média, acidez média.
Medida maior que 60 de diâmetro. Padrão mínimo de
qualidade: sem podridão, ferimento , seco , passado,
oleocelose (mancha
Tipo amarela, formato cônico- cilíndrico, coloração da
casca amarela e da polpa amarelo intenso . Medida de
150 a 200 g por unidade. Padrão mínimo de qualidade:
sem podridão, ferimento , escurecimento e deformação
grave.
Deverá ter textura semi rugosa, coloração da casca
marrom, coloração do córtex e polpa : branca ou creme.
Peso da embalagem: 1 kg, deverá estar limpa e cortada.
Deverá ter 40 a 50 mm de diâmetro. Padrão mínimo de
qualidade: sem deformação grave ,passado e
escurecimento.
Variedade Palmer ou Haden, formato eléptico ou ovalado,
casca verde -arroxeada(quando verde) e vermelhoescura (quando madura),ou amarelo- avermelhado
(Haden), coloração da polpa amarelo e teor de fibra baixo.
Medida por unidade: de 500 a 650 g. Padrão mínimo de
qualidade: sem podridão, ferimento, podridão ,
deformação de casca grave, imaturo, mancha de látex e
defeito de polpa.
Deverá ter coloração verde clara, com grãos da cor
amarelo - claro e sabor adocicado, pesando de 300 a 350
g. Deverá estar limpo: sem palha e cabelo. Padrão
mínimo de qualidade: sem podridão, passado e dano por
praga
Variedade oso grande, textura firme e sabor doce.
Embalagem em cumbucas plásticas c/ 350 g, embaladas
em caixa de papelão com 4 cumbucas(1,4 kg). Medida
por fruto: maior que 35 mm de diâmetro. Padrão mínimo
de qualidade: sem podridão, ferimento ,passado ,
ausência de cálice e imaturo
Variedade: verde, formatos cônico a retangular, coloração
da casca vermelha e da polpa vermelha. Medida por
unidade: maior que 15 cm. Padrão mínimo de qualidade:
sem podridão, ferimento, murcho e virose
Grupo japonês, coloração da casca verde brilhante,
textura crocante . Medida por unidade: 20 a 25 cm de
comprimento. Padrão mínimo de qualidade: sem
podridão, ferimento,passado, deformação grave e murcho
Variedade: dourado, e grupo nacional; formato ovalado,
bico evidente, coloração de fundo amarela e polpa
amarela, cobrimento de vermelho: manchas, caroço solto.
Medida 75 até 90 g. Tipo: 36 a 40 um/cx. Padrão mínimo
de qualidade: sem podridão, ferimento, murcho, defeito
de polpa e passado
Tipo de cabeça arredondado achatado, coloração da folha
verde, textura das folhas lisa . Medida por cabeça: 1,7 até
2 kg. Padrão mínimo de qualidade: sem podridão,
ferimento, dano por praga
Tipo salsinha , folhas : alternas, pinadas de coloração
verde intenso, sem apresentas odor característico.
Medida: maço com 200 g . Padrão mínimo de qualidade:
amarelado e murcho.
Variedade Ponkan , formato arredondado com
achatamento nos polos, com muita semente , casca fina e
solta, albedo espesso, coloração da casca laranja e polpa
laranja, sabor doce-acidulado. Medida: 70 até 82 mm de
diâmetro e caixa com peso aproximado de 20 kgcontendo de 11 a 12 dz. Padrão mínimo de qualidade:
sem podridão, passado, imaturo, dano por praga e
ferimento.
Tipo salada, grupo santa Cruz (oblongo ou italiano
formato alongado ou arredondado, coloração final
levemente vermelha, longevidade normal ou longa vida.
Medida maior que 70 mm de diâmetro (santa Cruz) ou
120 g (italiano). Padrão mínimo de qualidade: sem
podridão, passado, imaturo, dano profundo, virose,
queimado de sol.
Variedade tipo pera, formato alongado, coloração final:
vermelha, medida aproximada 10 g/un. Padrão mínimo de
qualidade: sem podridão, passado, imaturo, dano
profundo, virose, queimado de sol
Variedade: Niágara, origem americana ou rústica, formato
arredondado, tamanho pequeno, coloração da casca
roxo-escura e da polpa roxo-violácea, semente presente.
Medida: maior que 300 g o cacho e peso da caixa com 5
kg. Padrão mínimo de qualidade: sem podridão, passado,
imaturo, ferimento e degrana grave.
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30 kg

300 kg

150 kg

1800 kg

300 kg

3600 kg

300 kg

3600 kg

200 Kg

2000 kg

600 kg

7200 kg

40 kg
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400 kg

4800 kg

2000 kg

2000 kg

400 kg

4800 kg

40 kg

480 kg

2000 kg

24000 kg

500 kg

6.000 kg
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6000 Kg
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2.1 - O presente instrumento contratual e todas as suas disposições, vinculam as partes, nos termos do ato
convocatório e anexos, proposta e demais atos da Chamada Pública que lhe deu origem, sendo aqueles,
parte integrante deste contrato.
2.2 – As partes atribuem a esse Contrato, para efeitos de direito, o valor total estimado de R$
_______(___________).
2.3 - Os valores definidos nessa Cláusula incluem todos os custos, tributos e despesas diretas e indiretas
decorrentes do presente contrato, de modo a constituir a única contraprestação pela execução dos serviços.
2.4. - As despesas desta Chamada Pública correrão à conta da dotação orçamentária n.º 378; Órgão: 18 –
Secretaria de Educação; Unidade: 200 - Departamento de Educação, suplementada se necessário.
CLÁUSULA TERCEIRA: CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E GARANTIA
3.1. A CONTRATADA se compromete a fornecer alimentos da agricultura familiar ao CONTRATANTE,
conforme descrito no Projeto de Venda de hortifrutis da Agricultura Familiar, parte integrante deste
instrumento, nos padrões e condições estabelecidos no Edital de Chamada Pública n° __/18.
3.2. O fornecedor se responsabilizará pelo transporte, entrega, carregamento e descarregamento dos
produtos no local da entrega.
3.3. Os produtos ofertados devem ser embalados de forma a não ser danificados durante o transporte,
tendo em vista também a melhor adequação para armazenamento.
3.4. Por ocasião da entrega, o produto deverá estar dentro do prazo de sua validade.
3.5. Para as entregas deverão ser utilizados veículos apropriados de forma a preservar a qualidade e as
características do produto.
3.6. Todo produto considerado impróprio ao consumo será devolvido à CONTRATADA, devendo ser
substituído no prazo de 07 (sete) dias.
3.7. As organizações da Agricultura Familiar que aderirem a este processo declaram que atendem a todas
as exigências legais e reguladoras para tanto e que possuem autorização legal para fazer a proposta,
sujeitando-se, em caso de declaração falsa, às penalidades da legislação civil e penal aplicáveis.
3.8. As organizações da Agricultura Familiar se comprometem a fornecer os hortifrutis conforme padrão de
identidade e qualidade estabelecida na legislação vigente do Ministério da Agricultura Pecuária e
Abastecimento (MAPA) e Agência Nacional de Vigilância a Saúde (ANVISA).
3.9. As Organizações da Agricultura Familiar se comprometem a fornecer os gêneros e produtos
alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural, em consonância com o cronograma de
entrega definido pelo Setor de Nutrição e Alimentação da Secretaria Municipal de Educação.
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3.10. Fica proibido o uso de caixa de madeira para transporte e armazenamento dos produtos adquiridos
nesta Chamada Pública, conforme CVS 05/13 e SARC/ANVISA/INMETRO/09/02.
3.11. O limite individual de venda do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, neste ato,
denominados CONTRATADOS, deverá respeitar o valor máximo conforme disciplinado no art. 32 da
Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, com alteração dada pela Resolução 04 de 02 de abril
de 2015, ambas do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.
3.12. A CONTRATADA deverá informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA os valores
individuais de venda dos participantes do Projeto de venda de hortifrutis, consoante ao Projeto de Venda de
hortifrutis da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo 30 (trinta) dias após a assinatura
do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.
3.13. DA ENTREGA DOS ITENS
3.13.1. A proponente obriga-se a fornecer o objeto desta licitação, conforme especificações e condições
estabelecidas neste Edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de
divergência, as especificações e condições estabelecidas no instrumento convocatório;
3.13.2. Deverá ser ponto a ponto, entregues pela cooperativa/associação vencedora nas Unidades Escolares e setor de alimentação, conforme Anexo 4 .
3.13.3- Deverão ser entregues a princípio todas terças-feiras; podendo ser uma parte (com exceção de verduras) , entregues na segunda-feira. O horário para a entrega será às 08h e as quantidades e produtos serão estabelecidas semanalmente (todas as quintas-feiras que antecedem a entrega) via fax/e-mail, enviado
pelo setor de Alimentação Escolar. Quando houver feriado, férias ou outra data sem aulas, a entrega poderá
sofrer alteração de data e horário e serão combinadas antecipadamente em comum acordo com o fornecedor.
3.13.4. As quantidades e periodicidade serão estabelecidas pelo Setor de Alimentação e Nutrição, respeitando os meses de sazonidade dos hortifrútis e classificação indicada. Será dado a preferência de aquisição de
produtos orgânicos.
3.13.5 - A embalagem para os legumes deverão ser em pacotes (elanca ou nylon) de 01 a 02 kg.
3.13.6 – Transporte: deverá ser em caixas plásticas vazadas.
CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1. A CONTRATANTE efetuará os pagamentos mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura
de venda de produto, devidamente aprovada pela Secretaria de Educação, no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da data do aceite da referida Nota Fiscal/Fatura, pela Prefeitura da Estância de Atibaia.
4.2. O(s) fornecedor(es) apresentará(ão) à Prefeitura da Estância de Atibaia, Nota Fiscal/Fatura referente a
cada fornecimento executado.
Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP – CEP 12940-412
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4.2.1. De acordo com o objeto deste certame, a Nota Fiscal/Fatura deverá ser de venda de produto.
4.3. A Prefeitura da Estância de Atibaia terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da apresentação da
Nota Fiscal/Fatura para aceitá-la ou rejeitá-la.
4.4. A Nota Fiscal/Fatura não aprovada pela Prefeitura da Estância de Atibaia será devolvida ao fornecedor
para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo
estabelecido no item 10.2, a partir da data de sua reapresentação.
4.5. A devolução da Nota Fiscal/Fatura não aprovada pela Prefeitura da Estância de Atibaia em hipótese
alguma servirá de pretexto para que o fornecedor suspenda os fornecimentos.
4.6. O Município de Atibaia providenciará o pagamento até o décimo quinto dia após o aceite da nota
fiscal de venda, acompanhada do termo de recebimento, emitido pelo SAN – Setor de Alimentação e
Nutrição, através de depósito em conta-corrente, vedada a antecipação de pagamento, para cada
faturamento.
4.6.1. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária, bem como juros
moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados proporcional ao tempo em relação ao atraso
verificado.
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. Os fornecedores que aderirem a este processo declaram que atendem a todas as exigências legais e
regulatórias a execução do seu objeto, sujeitando-se, em caso de declaração falsa, às penalidades
previstas nos artigos 87 e 88 da Lei 8.666/93.
5.2. O fornecedor se compromete a fornecer os hortifrutis para o Almoxarifado do Setor de Alimentação
Escolar e ponto a ponto na Rede Municipal e Estadual de Ensino da região central conforme relação contida
no Anexo I – Termo de Referência do edital.
5.3. Executar o fornecimento em conformidade com as condições estabelecidas no edital e no presente
instrumento contratual.
5.4. Responsabilizar-se pelo controle qualitativo e quantitativo do produto fornecido.
5.5. Observar, controlar e se responsabilizar pelo limite individual de venda de cada agricultor familiar para
que não seja ultrapassado o valor máximo conforme disciplinado no art. 32 da Resolução CD/FNDE n.º
26, de 17 de junho de 2013, com alteração dada pela Resolução 04 de 02 de abril de 2015, ambas do
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.
5.6. Deverá igualmente repassar o pagamento integral, aos seus cooperados/associados participantes do
Programa e respectivos valores de pagamento, para fins de fiscalização.
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5.7. Deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos, cópias das Notas fiscais de Venda, ou congênere, dos
produtos participantes do Projeto de Venda de hortifrutis da Agricultura Familiar para alimentação Escolar,
estando à disposição para comprovação.
5.8. É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA ressarcimento de danos causados a
CONTRATANTE, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo
ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.
5.9. Características dos produtos:
5.9.1. Deverão ser de boa qualidade, com tamanho médio padronizado;
5.9.2. Deverão estar frescos, inteiros e livres de doenças, no ponto de maturação adequado ao consumo;
5.9.3. Deverão estar intactos e firmes;
5.9.4. Deverão estar isentas de:
a) substâncias terrosas;
b) sem sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa;
c) sem parasitas, larvas ou outros animais nos produtos ou embalagens;
d) sem umidade externa anormal;
e) isentas de odores e sabores estranhos;
f) isenta de enfermidade;
g) não deverão estar danificadas por lesões que afetem a sua aparência e utilização;
h) serão tolerados pequenos e ligeiros defeitos graves, não enquadrados nos itens descritos, desde que não
representem quantidade superior de 1,0%(um por cento) do peso total de cada embalagem do produto entregue.
CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1. A CONTRATANTE obriga-se a:
6.1.1. Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários ao fornecimento dos hortifrutis.
6.1.2. Efetuar os pagamentos devidos, nos termos da Cláusula Quarta do presente instrumento.
6.1.3. Expedir as Ordens de Fornecimento.
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES
7.1. Pela inexecução total ou parcial do fornecimento poderão ser aplicadas à detentora as seguintes
penalidades:
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I – Multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou
II – Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova chamada pública para o mesmo fim.
7.2. O produto não aceito deverá ser substituído dentro do prazo fixado pela Administração Pública.
Parágrafo único – A não ocorrência de substituição dentro do prazo estipulado ensejará a aplicação da
multa prevista no item 7.1. considerando-se a mora, nesta hipótese, a partir do primeiro dia útil seguinte ao
término do prazo estabelecido no item 7.2.
7.3. O pedido de prorrogação de entrega do produto somente será apreciado se efetuado dentro dos prazos
fixados no contrato ou instrumento equivalente.
CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO
8.1. A inexecução total ou parcial, deste Contrato, enseja sua rescisão, conforme disposto nos Artigos 77 a
80 da Lei Federal n° 8.666/93.
8.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando o
contraditório e a ampla defesa.
8.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:
8.3.1. 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
8.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração; ou
8.3.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
8.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.
8.5. 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 n.º 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA NONA: A CONTRATADA responsabiliza-se integral e exclusivamente pelas despesas
realizadas durante a vigência do contrato, assim como por todos os encargos trabalhistas, previdenciárias,
cíveis e tributários decorrentes das relações que ajustar com empregados ou prepostos seus,
eventualmente utilizados para auxiliar na prestação dos serviços em tela, ou decorrentes de danos por
qualquer razão, causados a terceiros, sem qualquer responsabilidade solidária do CONTRATANTE, aos
quais desde logo, nesta, assegura o direito de regresso contra o CONTRATADO, vindo a ser solidariamente
responsabilizado.
CLÁUSULA DÉCIMA: Os contratos que resultarem da presente chamada pública terão prazo de duração
de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogados por igual período desde que haja acordo formal entre as
partes, resguardadas as condições essenciais, e obedecidos os preceitos legais pertinentes.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A CONTRATADA fica obrigada a manter as condições de regularidade
exigidas para a chamada pública durante todo o período de vigência deste contrato, inclusive para o caso
de prorrogação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O presente instrumento está integralmente vinculado ao Edital de
Chamada Pública, constante do Processo Administrativo nº 2.309/17, bem como à Proposta apresentada
pela CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Para dirimir quaisquer questões oriundas desse contrato, as partes o
foro da Comarca de Atibaia, excluindo qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente
instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Prefeitura da Estância de Atibaia, aos _________________.

___________________________________

Prefeito Municipal / CONTRATANTE

___________________________________
CONTRATADA

Testemunhas:

a) ____________________________
R.G. Nº

b) ___________________________
R.G. Nº
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO:

Contratante: __________________________
Contratada:___________________________
Contrato N°:__________________________
Objeto:
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
•

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

•

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução n°
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 n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

•

d) qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser
comunicada pelo interessado, peticionado no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
•

a) o acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

•

b) se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
Atibaia, __ de ______________ de 2018.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
_________________________
Contratante
_________________________
Contratada
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ANEXO 09

MODELO DO TERMO DE RECEBIMENTO
1. Atesto que (nome da Entidade Executora) ____________________________, CNPJ
_________________________, representada por (nome do representante legal) Sr.(a.)
_________________________, CPF _______________________ recebeu em _____/_____/______ ou
durante o período de ____/____/______ a ____/____/_____ do(s) nome(s)
do(s)fornecedor(es)___________________os produtos abaixo relacionados:

2. Produto

3 . Quantidade

4 . Unidade

5. Valor Unitário

7. Totais
(*) Anexar notas fiscais
8. Nestes termos, os produtos entregues estão de acordo com o Projeto de Venda de hortifrutis da
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e totalizam o valor de R$ …... (…................por
extenso...........................).
Declaro ainda que o(s) produto(s) recebido(s) está(ão) de acordo com os padrões de qualidade aceitos por
esta instituição, comprometendo-nos a dar a destinação final aos produtos recebidos, conforme
estabelecido na aquisição da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, aprovado pelo CAE.

Atibaia, ____ de __________ de _____.

_________________________________________
Representante do Setor de Alimentação e Nutrição
(Identificação com nome completo)
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