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Chamada Pública n.º 001/2015 para aquisição de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar para alimentação escolar com dispensa de licitação, Lei 
n.º 11.947, de 16-07-2009, Resolução n.º 26 do FNDE, de 17 de junho de 2013. 
 
 
A Prefeitura do Município de Jaguariúna/SP, pessoa jurídica de direito público, 
com sede à Rua Alfredo Bueno, 1235 – Jaguariúna – SP, inscrita no CNPJ sob nº 
46.410.866/0001-71, representado neste ato pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal Tarcísio Cleto Chiavegato, no uso de suas prerrogativas legais, e 
considerando o disposto no art.21 da Lei 11.947/2009 e na Resolução FNDE, de 17 
de junho de 2013, vem realizar Chamada Pública para aquisição de gêneros 
alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado 
ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, durante o período 
de 12 (doze) meses. Os grupos Formais/ Informais deverão apresentar a 
documentação para habilitação e Projeto de Venda até o dia 09 de março de 2015 
às 09:00 horas, no Departamento de Licitações e Contratos, com sede à Rua 
Alfredo Bueno, 1235, Centro, no Município de Jaguariúna. 
 
1. Objeto 
1.1 O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios da 
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, considerando o disposto no 
Artigo 21 da Leite n° 11947/2009 e na Resolução CD/FNDE n° 26/2013. 
 
1.2. As especificações dos itens e os quantitativos estão descritos no Anexo I, parte 
integrante deste. 
 
1.3. Os itens descritos no Anexo I, deverão estar de acordo com as seguintes 
exigências:  
1.3.1. Condições para as frutas: 
a) Deverão ser frescas, ter atingido o grau de maturação no tamanho, aroma, cor e 
sabor próprio da espécie; 
b) Não ter qualquer lesão de origem física ou mecânica que deprecie a sua 
aparência, não conter substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes 
as superfícies da casa; 
 
1.3.2. Condições para os legumes: 
a) Deverão se de boa qualidade e suficientemente desenvolvidos; 
b) Deverão apresentar coloração e tamanhos uniformes e típicos da variedade; 
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c) Não serão permitidos defeitos que alterem sua formação e aparência. 
 
1.3.3. Condições para hortaliças, folhas e hastes: 
a) Deverão ser de boa qualidade, sem defeitos, com folhas verdes sem traços de 
descoloração, intactas, firmes e bem desenvolvidas; 
b) Deverão apresentar tamanhos uniformes e típicos da variedade, não sendo 
permitidos defeitos que alterem a sua formação e aparência; 
c) Deverão estar livres de enfermidade, insetos, sujidades e larvas. 
 
2. Fonte de recurso 
2.1 Recursos provenientes do Programa de Trabalho n. 12.306.0019.2019.0000 
Manutenção do Programa de Alimentação Escolar. 
 
3. Envelope nº. 001 – Habilitação do Grupo Formal 
3.1. O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 001 os documentos abaixo 
relacionados, sob pena de inabilitação: 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
b) Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Jurídica para associações 
e cooperativas; 
c) Cópias das certidões negativas junto ao INSS, FGTS, Receita Federal e Dívida 
Ativa da União; 
d) Cópia do Estatuto e 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 apresentada cópia do Contrato Social, registrado em Cartório de 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas; 
e) Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 
 
4. Envelope nº. 001 – Habilitação do Grupo Informal 
4.1. O Grupo Informal deverá apresentar no envelope nº 001 os documentos abaixo 
relacionados, sob pena de inabilitação: 
a) Cópia de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
b) Cópia da DAP principal (Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF), ou extrato da DAP, de cada 
Agricultor Familiar participante; 
c) Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 
 
5. Envelope nº. 002 – Projeto de Venda 
5.1. No envelope nº. 002 deverá ser apresentado o Projeto de Venda conforme 
anexo IV da Resolução n.º 26 do FNDE, de 17 de junho de2013. 
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6. Local e periodicidade de entrega dos produtos 
6.1 Os gêneros alimentícios deverão ser entregues no Depósito de Gêneros 
Alimentícios da Secretaria de Educação, situado à Rua Amazonas, nº 1470 – 
Bairro: Jardim Alice, mediante prévio contato através do telefone (19) 3867-4235, 
com as Senhoras Divanir ou Silvia. 
 
6.2 As entregas deverão ser feitas semanalmente por um período de 12 (doze) 
meses, das 07:00 às 10:00 horas.  
 
6.3. Todos os itens deverão ser entregues em caixas plásticas vazadas, sem 
resíduos de outros produtos, devidamente higienizadas e em perfeitas condições de 
uso, não devendo estar quebradas ou apresentar qualquer outo tipo de dano. 
 
6.4. As condições de higiene e segurança no transporte dos produtos, bem como 
seu armazenamento e distribuição, deverão estar em conformidade com a 
legislação vigente para conservação e manipulação dos mesmos. 
 
6.5. Os produtos serão consumidos na mesma semana da entrega, sendo que o 
produto que não obedecer ao critério estabelecido neste Edital, estará sujeito a 
devolução, devendo a reposição ser no máximo em até 12 (doze) horas, contados 
da notificação. 
 
7. Pagamento 
7.1. O pagamento será realizado até o vigésimo quinto dia, após apresentação da 
Nota Fiscal de venda, acompanhada do termo de recebimento emitido pelo 
Departamento de Alimentação Escolar, depósito em conta corrente, vedada à 
antecipação de pagamento, para cada faturamento. 
 
8. DISPOSIÇÕES GERAIS 
8.1. A presente Chamada Pública poderá ser obtida no Departamento de Licitações 
e Contratos, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 17:00 horas situado à Rua 
Alfredo Bueno, nº 1235 - Centro, ou através do site 
www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br.   
 
8.2. Para definição dos preços de referência deverá observar a referida Resolução 
do FNDE; 
 
8.3. Os gêneros alimentícios da agricultura familiar não poderão ter preços 
inferiores aos produtos cobertos pelo Programa de Garantia de Preços da 
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Agricultura Familiar (PGPAF) da mencionada Resolução do FNDE, site: 
http://www.mda.gov.br/portal/saf 
 
8.4. Na análise das propostas e na aquisição dos alimentos, deverão ter prioridade 
às propostas dos grupos locais e as dos Grupos Formais, conforme referida 
Resolução do FNDE; 
 
8.5. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação de 
alimentos, estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ Ministério 
da Saúde e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
 
8.6. O limite individual de venda do Agricultor Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural para a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de até 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por DAP por ano civil; 
 
8.7. A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato 
de Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação 
Escolar, conforme Resolução do FNDE. 
 
 
Jaguariúna, aos 05 dias do mês de fevereiro de 2015. 
Tarcísio Cleto Chiavegato 
Prefeito 
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ANEXO I 
 

TOTAL TOTAL MARGEM TOTAL 
Produto/Unidade GÊN/MÊS 12 MESES 20% GERAL 

Abóbora Vermelha (kg) 100 1.200 240 1.440 
Abobrinha (kg) 248 2.976 595 3.571 

Acelga (un) 388 4.656 931 5.587 
Alface (un) 1.359 16.308 3.262 19.570 
Batata (kg) 2.521 30.252 6.050 36.302 

Beterraba (kg) 210 2.520 504 3.024 
Cebola (kg) 779 9.348 1.870 11.218 

Cenoura (kg) 664 7.968 1.594 9.562 
Cheiro-verde (mç) 505 6.060 1.212 7.272 

Chicória (un) 783 9.396 1.879 11.275 
Chuchu (kg) 431 5.172 1.034 6.206 
Couve (mç) 1.650 19.800 3.960 23.760 

Mandioquinha (kg) 241 2.892 578 3.470 
Repolho (un) 448 5.376 1.075 6.451 

Tomate p/ Molho (kg) 1.912 22.944 4.589 27.533 
Tomate p/ Salada (kg) 1.488 17.856 3.571 21.427 

Vagem (kg) 196 2.352 470 2.822 
Banana Nanica (dz) 2.031 24.372 4.874 29.246 

Banana Prata (dz) 335 4.020 804 4.824 
Laranja Lima (dz) 1.000 12.000 2.400 14.400 

Limão (dz) 327 3.924 785 4.709 
 


