
 
  
 
 

MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO 
PRAÇA DA BANDEIRA S/N - TEL/FAX 018 -3273-9300 

CEP: 19160-000 - ÁLVARES MACHADO/SP. 

 

INEXIGIBILIDADE Nº 01/2018 (CHAMAMENTO PÚBLICO) 

PROCESSO 48/2018 

 

PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR – 

1º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018.  

DATA DA REALIZAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO:  

24 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2018 DAS 8:OO AS 16:00 HORAS 

  

A ABERTURA DOS ENVELOPES SE DARA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2018 AS 

9:00 HORAS NA DIVISÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E 

MEIO AMBIENTE DE ALVARES MACHADO  

 

ORGÃO INTERESSADO: SAE – SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 

 

O Senhor José Carlos Cabrera Parra, Prefeito Municipal de Álvares Machado, Estado de São 

Paulo, usando a competência delegada, torna público que se acha aberta nesta unidade Processo 

para a aquisição de hortifrutigranjeiros para a merenda escolar, durante o primeiro 

semestre do ano letivo de 2018, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM conforme estabelece a 

Lei Federal nº 11947 de 16/06/2009 e Resolução nº 04 de 02 de abril de 2015 do MEC – 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUAÇÃO. 

 

Os interessados, produtores rurais dos grupos formais e informais, deverão ser previamente 

cadastrados junto a Divisão Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, devendo 

apresentar no ato, os seguintes documentos: 

 
Para os Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais 

constituídos em Cooperativas e Associações, detentores da DAP jurídica: 

I – a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

II – o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 30 dias; 

III – a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 

IV – as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão competente; 

V – a Proposta de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar; 

VI – a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos associados 

relacionados no projeto de venda; e 

VII – a prova de atendimento de requisitos previstos em lei especifica, quando for o caso. 

 
Para os Grupos Informais de Agricultores Familiares detentores da DAP física, organizados em grupo: 

I – a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

II - cópia da Cédula de Identidade (RG) 

III – o extrato da DAP física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 30 dias; 

IV – a Proposta  de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação Escolar 

com assinatura de todos os agricultores participantes; 

V – a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos agricultores 

familiares relacionados na proposta  de venda; e 

VI – a prova de atendimento de requisitos previstos em lei especifica, quando for o caso. 
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Obs.: Na ausência ou irregularidade de qualquer dos documentos acima, poderá, a EEx abrir prazo 

de até 3 dias para sua regularização. 

 

O prazo da Chamada Pública será de 24 de janeiro 2018 a 15 de fevereiro de 2018, no horário das 

08:00 as 16:00 horas, período em que os interessados deverão apresentar a documentação exigida 

e proposta de venda na Divisão de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente. 

A abertura dos envelopes se dará no dia 16 de Fevereiro de 2018 ás 9:00hs na Divisão de 

Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente. 

Os produtos serão entregues parceladamente, de acordo com o pedido formulado pela Divisão de 

Educação, através da Cozinha Piloto. 

 

Os produtos deverão ser de primeira linha, podendo a Cozinha Piloto recusar o seu recebimento, 

caso os mesmos não atendam o critério de qualidade. 

O fornecedor deverá obedecer ao cronograma de entrega quanto à data, horário, local e 

quantidades determinadas, sendo o prazo de entrega até 03 dias após a solicitação;  

O fornecedor deverá acompanhar todas as etapas de conferência de mercadorias executado pela 

Cozinha Piloto.  

Somente serão recebidas as mercadorias mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal. Os 

produtos, as respectivas quantidades previstas e os preços para o primeiro semestre do exercício de 

2018 serão os seguintes: 

 

Item COD Especificação Unidade  
Media 

semanal 
Total  

Media de 
Preço 

1 278 Abacaxi: de primeira qualidade, maduro, tamanho médio.  Peça 5 100            5,06  

2 5272 
Abobrinha brasileira: fresca com coloração e tamanho uniforme, 
típico da variedade. 

kg 60 1200            4,79  

3 5273 
Abóbora tipo Kabotian: madura, fresca com coloração e tamanho 
uniforme típico da variedade. 

kg 20 400            2,19  

4 2909 
Acelga: fresca, firme, com coloração e tamanho uniforme típico da 
variedade  

Peça  10 200            5,63  

5 2901 
Alface crespa: fresca, firme, com coloração e tamanho uniforme, 
sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade - livre de resíduos de fertilizantes. 

Maço  50 1.300            3,16  

6 2902 
Alface Mimosa fresca, firme, com coloração e tamanho uniforme, 
sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade - livre de resíduos de fertilizantes. 

Maço  10 200            3,16  

7 2300 
Almeirão: : fresco, firme, com coloração e tamanho uniforme, sem 
sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade - livre de resíduos de fertilizantes. 

Maço  20 400            3,16  

8 2313 

Banana Maçã: comum, com grau de maturação tal que lhes permita 
suportar transporte, manipulação e conservação adequada para 
consumo mediato e imediato, tamanho médio, apresentado cor e 
tamanho uniforme. 

kg 60 1.200            5,96  

9 2303 

Banana Nanica: comum, com grau de maturação tal que lhes permita 
suportar transporte, manipulação e conservação adequada para 
consumo mediato  e imediato, tamanho médio, apresentando cor e 
tamanho uniforme. 

kg 250 4250            2,63  

10 2303 

Banana Nanica: comum, com grau de maturação tal que lhes permita 
suportar transporte, manipulação e conservação adequada para 
consumo mediato  e imediato, tamanho médio, apresentando cor e 
tamanho uniforme. 

kg 250 4250            2,63  
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11 5274 
Batata Doce roxa lisa, com polpa intacta e limpa, com coloração e 
tamanho uniforme típico da variedade, sem brotos, rachaduras ou 
cortes na casca. De colheita recente. 

kg 80 1600            2,49  

12 2307 
Beterraba: limpa, com polpa intacta, coloração e tamanho uniforme 
típico da variedade, sem brotos, rachaduras ou cortes na casca. De 
colheita recente. 

Kg 10 240            3,25  

13 2904 Brócolis: de primeira qualidade , em maço de 1 a 1,500 kg. maço 12 280            4,50  

14 2308 
Cebola: limpa, com polpa intacta, coloração e tamanho uniforme 
típico da variedade, sem brotos, rachaduras ou cortes na casca. De 
colheita recente. 

kg 150 2800            2,63  

15 274 
Cenoura: lisa, com tamanho médio com polpa intacta e limpa. sem 
brotos 

kg 100 2300            3,66  

16 271 Cheiro-verde: firme, fresca com coloração e tamanho uniforme. mç 80 1600            3,33  

17 2315 
Chuchu: liso, com polpa intacta e limpa, sem brotos, rachaduras ou 
cortes na casca. 

kg 12 300            4,43  

18 2905 
Couve-manteiga especial: fresca, firme, com coloração e tamanho 
uniforme. 

Maço  10 250            3,33  

19 2906 
Goiaba – Fresca tamanho e cor uniforme, com polpa firme e integra, 
isenta de danos, sem manchas e com grau médio de maturação 

kg 20 400            4,49  

20 5275 

Laranja pêra: comum, com grau de maturação tal que lhe permita 
suportar transporte, manipulação e conservação adequada para 
consumo mediato e imediato, tamanho médio, apresentando cor, 
tamanho e conformação uniforme. 

kg 80 2.000            1,96  

21 5277 

Mamão formosa: tipo comum, com grau de maturação tal que lhes 
permita manipulação e conservação adequada para consumo 
mediato e imediato. embalada em saco plástico atóxico com 01kg a 
05kg fechada a vácuo  

kg 40 1000            2,56  

22 5279 

Mandioca extra  média: descascada, lisa, bem desenvolvida com 
polpa intacta e limpa, com coloração e tamanho uniforme típico de 
variedade, não apresentando manchas ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência e qualidade. 

kg 40 700            4,89  

23 2908 
Maracujá: tipo comum, com grau de maturação tal que lhes permita 
manipulação e conservação. 

kg 15 360            6,41  

24 2909 
Milho Verde limpo – espiga integra com grãos inteiros e firmes, 
embalados em bandeja  com 06 espigas coberto com filme plástico 

Bandeja 
com 06 
espigas 

10 
bandejas 

200            4,99  

25 5282 

Ovo de galinha: tipo grande, branco. As caixas ou embalagens 
deverão ser marcadas, rotuladas ou etiquetadas conforme a 
classificação, contendo as especificações de praxe. Informar o órgão 
competente de fiscalização. Bandeja com 2,5duz 

duzia 50 1.000            4,99  

26 2318 
Pepino: fresco, com coloração e tamanho uniforme típico da 
variedade. 

kg 20 480            2,13  
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27 2878 

Pera PERA: Packham’s Triumph ou Willians ]de Primeira.  Deverá ter 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e 
madura, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte. Peso aproximado de 200g por 
unidade. Deverá apresentar grau de maturação tal que permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo mediato e imediato. Com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas. O veículo de entrega deverá estar de 
acordo com as normas sanitárias vigentes. As frutas e hortaliças 
deverão ser procedentes de espécies genuínas e sãs e satisfazer as 
seguintes condições mínimas: -serem frescas; -não estarem 
golpeadas e danificadas por quaisquer lesões de origem física, 
mecânica ou biológica que afetam sua aparência, a polpa e o 
pedúnculo (quando houver) deverão se apresentar intactos e firmes; -
serem transportadas em caixas de polietileno vazadas. Os alimentos 
não devem estar em contato com papel não adequado (reciclado, 
jornais, revistas e similares), papelão ou plástico reciclado. 

kg 18 540         10,96  

28 5284 
Repolho liso: fresco, firme , limpo sem folhas abertas, com coloração 
e tamanho uniforme típico da variedade. 

Kg 80 1.500            3,23  

29 2846 
Salsa - firme, fresca com coloração e tamanho uniforme, maço 
grande 

mç 50 1.200            3,16  

30 5677 

Tangerina ponkan Extra: tamanho médio. Deverá estar no ponto 
para consumo, madura, firme uniforme com brilho, aroma e sabor 
característicos da espécie. Não serão tolerados os defeitos externos 
ou internos que prejudiquem o consumo. O produto deverá estar 
isento de substancias terrosas, sujidades ou corpo estranho aderido a 
superfície externa 

Kg 250 1000         10,17  

31 2912 
Tomate maduro para molho:fresco, firme com coloração e tamanho 
uniforme típico da variedade. 

kg 80 2.000            4,23  

32 2302 

Tomate salada ext. AA: fresco, com coloração e tamanho uniforme 
típico da variedade.Não apresentando manchas, machucaduras, 
bolores, sujidades, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar 
sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes. 

kg 80 2000            5,81  

33 5288 
Vagem manteiga:fresca, com coloração e tamanho uniforme típico 
da variedade. 

kg 35 700            8,96  

34 2587 

Leite fluido – leite pasteurizado, tipo B, embalado em saco plástico 
atóxico leitoso resistente termossoldado. Estocagem : refrigerado. A 
embalagem deverá conter : data de fabricação, data de validade e 
demais especificações. 

Litro 200 4750            3,30  

35 2587 

Leite fluido – leite pasteurizado, tipo B, embalado em saco plástico 
atóxico leitoso resistente termossoldado. Estocagem : refrigerado. A 
embalagem deverá conter : data de fabricação, data de validade e 
demais especificações. 

Litro 200 4750            3,30  

36 2883 

Bebida Lactea sabor Morango Bebida Láctea – sabor morango – 
produzido através de matérias primas de ótima qualidade, adoçado 
sem gorduras trans.Embalagem: saco plástico leitoso termossoldado 
com capacidade de –1 litro, com todas 

Litro  175 4000            3,53  

37 2883 

Bebida Lactea sabor Morango Bebida Láctea – sabor morango – 
produzido através de matérias primas de ótima qualidade, adoçado 
sem gorduras trans.Embalagem: saco plástico leitoso termossoldado 
com capacidade de –1 litro, com todas 

Litro  175 4000            3,53  
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38 7366 

Banana Prata comum, com grau de maturação tal que lhes permita 
suportar transporte, manipulação e conservação adequada para 

consumo mediato, tamanho médio, apresentando com e tamanho 
uniforme, Acondicionado Caixa de madeira com 20 s 

kg 60 1200            5,46  

39 7365 
Pimentão Verde de otima qualidade tamanho médio, firme, sem 

partes amolecidas 
Kg 25 500            3,79  

 

Os preços poderão ser reavaliados na data de abertura dos envelopes. 

Os pagamentos serão efetuados em até 30 ( trinta ) dias após a emissão da respectiva nota fiscal. 

A contratação decorrente deste processo será suportada pelas seguintes dotações: 
 

Conta: 68 – Crédito Orçamentário 

Unidade Orçamentária: 02.04 

Funcional: 123610061- Educação 

Projeto/Atividade: 2041000 – Manutenção do Ensino Fundamental 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 

Fonte de Recursos: 05 – Transferências e Convênios Federais- Vinc 

 

Conta: 210 – Crédito Orçamentário 

Unidade Orçamentária: 02.04 

Funcional: 083060036 Assistência Social 

Projeto/Atividade: 2034000 – Manutenção dos Serviços de Merenda Escolar 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 

Fonte de Recursos: 02 – Transferências e Convênios Estaduais- Vinc 

 

Conta: 211 – Crédito Orçamentário 

Unidade Orçamentária: 02.04 

Funcional: 083060036 Assistência Social 

Projeto/Atividade: 2034000 – Manutenção dos Serviços de Merenda Escolar 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 

Fonte de Recursos: 05 – Transferências e Convênios Federais- Vinc 

 

 O contrato, cuja vigência será a partir de sua assinatura até 30 de Julho de 2018, não 

experimentará reajuste, ficando ressalvada, todavia, a possibilidade de se restabelecer o equilíbrio 

econômico financeiro entre as partes, APÓS DECORRIDOS 60 DIAS DA ASSINATURA DO 

CONTRATO,  ficando a CONTRATADA obrigada a repassar ao CONTRATANTE eventuais 

programas promocionais, bem como a efetuar realinhamento de preços, sempre que o valor do 

produto licitado experimentar reduções, devendo ser demonstrado através de planilhas; 

O não cumprimento do estabelecido no contrato, pelo produtor, acarretarão as penalidades 

previstas nas Leis Licitatórias. 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, 

será competente o foro da Comarca de Presidente Prudente - Estado de São Paulo. 

 

Álvares Machado, 23 de Janeiro de 2018 

 

 

José Carlos Cabrera Parra  

Prefeito 


