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PROCESSO DE LICITAÇÃO 

 

CHAMADA PÚBLICA N°001/2018 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 054/2018 

 

EDITAL 

 

OBJETO: Aquisição de verduras da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 

Rural organizado em Grupos Formais, para alimentação Escolar com Dispensa de 

Licitação, com recursos provenientes do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE). 

A sessão pública de processamento da Chamada Pública será realizada, no dia e 

horário abaixo indicados, no Departamento de Licitação/Compras, situado no Paço 

Municipal, 200, Centro, Lavrinhas/SP – CEP: 12760-000. 

Os envelopes contendo os documentos de Habilitação e Projeto de Vendas serão 

recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento desta 

Chamada Pública, logo após a identificação dos interessados.  

DATA DA REALIZAÇÃO: 05/10/2018 

HORÁRIO: 09H 

 

FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL N° 11.947 de 16 de julho de 2009 e Resolução n° 38 do 

FNDE de 16 de julho de 2009.  

 

A Prefeitura Municipal de Lavrinhas torna público que realizará Chamada Pública, de 

acordo com o disposto neste Edital. 

 

1 – OBJETO 

 

A presente Chamada Pública tem por objeto o descrito no Anexo I – Memorial 

Descritivo. 

 

2 – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 

O objeto do presente Edital deverá ser fornecido/executado na forma e condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
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3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1.Poderão participar desta Chamada Pública o Agricultor Familiar e o Empreendedor 

Familiar Rural organizados em grupos formais, doravante designados fornecedores 

participantes, que atenderam a todas as exigências deste edital e de seus anexos. 

 

3.2.Na análise das propostas e na aquisição dos alimentos, deverão ter prioridades 

às propostas dos Grupos Locais e as dos Grupos Formais, em consonância com o 

disposto no art.23, § 3° e §4°, da Resolução FNDE n° 38, de 16 de julho de 2.009. 

 

4. ABERTURA 

 

A sessão pública de processamento desta Chamada Pública será conduzida pela 

Comissão Julgadora de Licitação, e realizada em conformidade com a legislação 

pertinente, iniciando-se com o recebimento dos envelopes contendo os documentos de 

habilitação, o projeto de venda e o credenciamento dos interessados, que durará no 

mínimo 30 minutos. 

 

Em nenhuma hipótese será admitido recebimento de envelopes após horário 

estabelecido neste Edital. 

 

A fase de processamento de sessão observará sequencialmente, as etapas abaixo: 

 

4.1. CREDENCIAMENTO 

 

4.1.1. GRUPO FORMAL: Poderá ser representado por meio de procuração ou documento 

devidamente assinado, contendo, obrigatoriamente, o nome do representante, 

indicação do n° do RG e do CPF, com poderes para praticar todos os atos pertinentes 

à chamada pública, conforme modelo sugerido: 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO  

 

Chamada Pública n°001/2018 

 

A (nome do grupo formal), com sede na (endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob 

n°_____, neste ato representada pelo (a) Sr.(a) (representante legal da empresa e 

cargo), titular do RG n°______ e do CPF/MF sob n°______, para representá-la perante 

a PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS  na Chamada Pública acima identificada. 

 

Local, data, nome, RG, cargo (reconhecer firma).  
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4.1.2. O representante legal deverá identificar-se exibindo documento oficial de 

identificação. 

 

4.1.3. Será admitido apenas 01(um) representante para cada fornecedor participante. 

 

4.2. ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

Encerrada a etapa de credenciamento, proceder-se-á à abertura dos envelopes, 

contendo os documentos de habilitação e os projetos de venda, em invólucros 

separados, indevassáveis, lacrados e rubricados no fecho, que deverão conter os 

seguintes dizeres em sua face externa: 

 

ENVELOPE “A” 

 

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA N°001/2018. 

DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO 

NOME DO FORNECEDOR PARTICIPANTE 

 

ENVELOPE “B” 

 

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA N° 001/2018. 

PROJETO DE VENDA 

NOME DO FORNECEDOR PARTICIPANTE 

 

5. DA HABILITAÇÃO: 

 

Encerrado o credenciamento, proceder-se-á à abertura do envelope “A”, para 

verificação dos documentos de habilitação. 

 

Serão considerados habilitados os fornecedores participantes que apresentaremos 

documentos abaixo relacionados. 

 

5.1. GRUPO INFORMAL: 

 

a) Cópia de Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP jurídica em conformidade com a 

Lei Federal n° 11.326/06, para associações e cooperativas; 

 

b) CPF – Cadastro de Pessoa Física; 

 

 

c) Cadastro junto ao Estado como Produtor Rural e talão de nota fiscal de 

Produtor Rural 

http://www.lavrinhas.sp.gov.br/
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5.2. GRUPOS FORMAIS DE AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS 

CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES O ENVELOPE “A”, de Habilitação, deverá 

conter os documentos abaixo relacionados para serem avaliados, sob pena de 

inabilitação: 

 

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

 

b) Cópia de Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP jurídica em conformidade com a 

Lei Federal n° 11.326/06, para associações e cooperativas; 

 

c) Cópias das Certidões Negativas de Débito junto ao INSS, FGTS, Receita Federal e 

Dívida Ativa da União; 

 

d) Cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada na 

Junta Comercial, no caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas, no caso de associações. No caso de empreendimentos familiares, deverá 

ser apresentada cópia do Contrato Social, registrado em Cartório de Registro Civil 

de Pessoa Jurídica, ou documento similar. 

 

5.3. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou cópia 

autenticada em Cartório ou por servidor público designado. 

 

5.4. Os documentos não poderão apresentar emendas, rasuras ou ressalvas.  

 

6. DOS RECURSOS, DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO: 

 

6.1. Das decisões proferidas pela Comissão, decorrentes do presente, caberão os 

recursos previstos no art. 109, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 

 

6.2. Uma vez proferido o julgamento pela Comissão e decorrido o tempo hábil para 

interposição do recurso, ou tendo havido desistência expressa, ou após o julgamento 

daqueles interpostos, será encaminhado à autoridade competente deliberação. 

 

7. REGIME DE EXECUÇÃO: 

 

7.1. A contratada deverá entregar os alimentos obedecendo ao disposto na Lei 

11.947/2009, Decreto 6319/2007 e resolução CD/FNDE 038/2009. 

 

7.2. Os produtos fornecidos deverão atender ao disposto na legislação vigente da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento.  
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7.3. O limite individual de venda dos alimentos do Agricultor Familiar e do 

Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominados CONTRATADOS, será de até R$ 

20.000,00 (vinte mil mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, 

conforme legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

 

8. DA FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTES: 

 

8.1. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional e conforme estabelecido 

no Anexo I, mediante a apresentação de documento fiscal correspondente, que deverá 

ser atestada por unidade da Secretaria de Educação. 

 

8.1.1. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto não satisfeita à 

obrigação que lhe compete. 

 

8.1.2. O pagamento será efetuado através cheque nominal ou depósito bancário em 

conta na instituição bancária indicada pelo Contratado. 

 

9. PENALIDADES: 

   

9.1. O proponente, que não cumprir as obrigações assumidas ou os preceitos legais, 

estará sujeitas às seguintes penalidades: 

 

a) Advertência; 

 

b) Multas, em cada caso, aplicar-se á: 

 

b.1) 20% (vinte por cento) do valor estimado para a contratação, em razão de 

descumprimento de exigência do edital. 

 

b.2) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso sobre a parcela 

do objeto. 

 

b.3) 20% (vinte por cento) por inexecução parcial instrumento contratual sobre o 

valor da correspondente parcela. 

 

b.4) 20% (vinte por cento) por inexecução total do instrumento contratual sobre o 

seu valor. 

 

b.5) 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela que tenha problemas técnicos, 

mais multa de 0,33 (trinta e três centésimos) por cento ao dia enquanto os 

problemas técnicos não forem sanados, contados da data em que a Administração tiver 

comunicado à empresa a irregularidade. 
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b.6) 10% (dez por cento), por descumprimento de quaisquer das obrigações 

decorrentes do ajuste, que não estejam previstas nos subitens acima, a qual 

incidirá sobre o valor do instrumento contratual. 

 

Os atrasos por problemas técnicos que perdurarem por mais de 10 (dez) dias, serão 

considerados inexecução parcial para efeitos das aplicações das penalidades. 

 

c) Suspensão do direito de contratar junto a Prefeitura Municipal; 

 

d) Declaração de inidoneidade. 

 

10.3. Não será permitida a subcontratação do objeto do presente edital 

 

10.4. Até 2 (dois) dias anteriores à data fixada para a realização da sessão, 

qualquer pessoa por meio eletrônico (www.lavrinhas.sp.gov.br), através do 

telefone/fax n° (012) 31461110, ou protocolizar nos dias úteis, 9h às 12h, no Paço 

Municipal, n° 200, Centro, Lavrinhas/SP, documento solicitando esclarecimentos, 

informações ou impugnar esta Chamada Pública. 

 

10.5. No instrumento de impugnação, é obrigatória a menção a documento pessoal, em 

se tratando de pessoa física, e de CNPJ/MF, em se tratando de pessoa jurídica, mais 

endereço para correspondência.  

 

10.6. Para solucionar quaisquer questões oriundas desta Chamada Pública, é 

competente, por disposição, legal, o Foro da Comarca de Cruzeiro/SP, observadas as 

disposições do § 6° do artigo 32 da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

10.7. É facultada à Comissão Julgadora de Licitação ou à autoridade superior em 

qualquer fase da Chamada Pública, a promoção de diligência destinada a esclarecer 

ou complementar a instrução do processo. 

 

10.8. Fica assegurado ao município o direito de, no interesse da Administração, 

anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente chamada 

pública de compra, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 

 

10.9. Os participantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase desta Chamada Pública, 

sob pena das sanções aplicáveis em cada caso, previstas neste edital, não se 

excluindo as de caráter civil e/ou criminal e a Prefeitura de Lavrinhas não será, 

em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 

resultado da Chamada Pública.  
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10.10. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 

para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente 

estabelecido, desde que não haja comunicação da Comissão Julgadora de Licitação em 

contrário. 

 

10.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital s seus Anexos, excluir-se-

á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos 

em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Lavrinhas. 

 

10.12. As comunicações relativas a esta Chamada Pública serão feitas mediante a 

publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, será disponibilizado no 

endereço eletrônico WWW.lavrinhas.sp.gov.br e afixado no local de costume da 

Prefeitura Municipal de Lavrinhas. 

 

10.13. As normas disciplinadoras desta Chamada Pública serão interpretadas em favor 

da ampliação da participação, respeitada a igualdade de oportunidade entre os 

participantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a 

segurança da contratação. 

 

Lavrinhas, 17 de setembro de 2018. 

 

 

 

SERGIO RUGGERI DE MELO 

Prefeito Municipal 
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