PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA
Rua José Fernandes da Silva, 28 – Tel: (12)3677-9700 – Fax: 3677-2100 – CEP12180000

Chamada Pública 001/2015
Edital 015/2015
Processo Administrativo Municipal 016/2015
Dispensa 011/2015
Chamada Pública nº 001/2015 para aquisição parcelada, em entregas semanais, de Hortifruti
da Agricultura Familiar Municipal para Alimentação Escolar por meio do Processo de
Dispensa de Licitação nº 283 de 21 de junho de 2011, Lei n.º 11.947/2009, de 16/06/2009,
Resolução n.º 26 do FNDE, de 17/06/2013 e Lei n.° 14.591/11 – PPAIS.
A Prefeitura Municipal de Natividade da Serra, Estado de São Paulo, Pessoa Jurídica de Direito
Público, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 45.686.227.0001/70, com sede na Rua José Fernandes da Silva, nº 28,
Centro, Natividade da Serra/SP, CEP 12.180-000, devidamente representada por seu Prefeito Municipal,
BENEDITO CARLOS DE CAMPOS SILVA, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº
10.214.828, inscrito sob o CPF nº 002.664.448-73, considerando o disposto no art. 21 da Lei 11.947/09 e na
Resolução FNDE/ CD nº 26/2013, através do Setor de Merenda Escolar, vem realizar Chamada Pública para
aquisição parcelada, em entregas semanais, de hortifruti da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar
Rural para os produtores do Município, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, para o primeiro semestre de 2015.
Os Grupos Formais e/ou Informais deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto
de Venda até o dia 19/02/2015 às 9:30 horas, no setor de educação do município, localizado na Rua José
Fernandes da Silva, nº 28, Centro, Natividade da Serra/SP. A abertura dos envelopes será no mesmo dia,
horário e local da entrega dos envelopes.

1. Objeto e Prazo de Fornecimento
1.1.

O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição parcelada, em entregas semanais, de
hortifruti da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao
Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, conforme especificações dos gêneros
alimentícios indicados no anexo I.

1.2 . O fornecimento deverá ser até o último dia letivo do primeiro semestre de 2015.
2. Fonte de recurso
As despesas, estimadas em R$ 59.307,83, correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias da
Merenda Escolar:
Órgão

Unidade

Elemento de Despesa/Fonte/ Código De
Aplicação

04-Serviços de Educação
04-Serviços de Educação

05- Setor de Merenda Escolar
05- Setor de Merenda Escolar

3.3.90.32.00.00.00.00.0.5.110
3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.110

3. Envelope nº. 001 – Habilitação do Grupo Formal
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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 associação e cooperativas;
c) Cópias das certidões negativas junto ao INSS, FGTS, Receita Federal e Dívida Ativa da União;
d) Cópias do Estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade, registro na Junta Comercial, no caso
de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas;
e) Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso (por exemplo,
Vigilância Sanitária, ANVISA, SIF, etc.).
f) Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos associados
relacionados no projeto de venda (conforme Anexo II).
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) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
c) Cópia de uma nota em branco, do talão de notas;
d) Cópia da DAP principal (Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar – PRONAF), ou extrato da DAP;
e) Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso (por exemplo,
Vigilância Sanitária, ANVISA, SIF, etc.).
f) Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria,
relacionada no projeto de venda (conforme Anexo III).
5. Envelope nº. 002 – Projeto de Venda
5.1. No envelope nº. 002 segue a entrega do Projeto de Venda conforme anexo V da Resolução n.º 38
do FNDE, de 16/07/2009.
5.2. Os preços serão consultados no momento da Sessão Publica, e negociados com os produtores se o
valor estiver acima ao praticado no mercado.
O projeto de venda deve ser elaborado com os produtos que o agricultor familiar planta em sua
propriedade e na quantidade que consegue fornecer. Não serão aceitos produtos adquiridos de terceiros,
havendo vistoria periódica na propriedade para verificar a produção existente.

6. Ordem de entrega:
6.1. A Ordem de entrega será emitida com três (03) dias de antecedência.
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6.2. Os pedidos solicitados privilegiarão as hortaliças e frutas da época, e segundo a disponibilidade de
produtos, serão montados os Cardápios Escolares.

7. Local de entrega dos produtos
7.1. Os hortifrútis deverão ser entregues semanalmente diretamente nas diversas escolas localizadas na
zona urbana e rural do município de Natividade da Serra – SP.

8. Pagamento
8.1. O pagamento será realizado em 10 dias após o aceite definitivo de cada parcela dos produtos
adquiridos, mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado,
vedada a antecipação de pagamento, para cada faturamento.

9. Das condições de recebimento do objeto
9.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos hortifruti com a
especificação.
9.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos hortifruti e conseqüente
aceitação.

10.

Disposições Gerais

10.1. A presente Chamada Pública poderá ser obtida no Setor de Compras e Licitações, no Setor de
Educação e na Casa da Agricultura do município de Natividade da Serra, de segunda a sexta-feira, no horário
das 08:00 as 16:00 horas, ou através do site www.natividadedaserra.sp.gov.br.
10.2. Para definição dos preços de referência, nos termos do Art. 29 §1° da resolução nº 26 de 17 de junho
de 2013, foram efetuadas pesquisa de preços local, sendo apurado o preço médio pesquisado.
10.3. Os gêneros alimentícios da agricultura familiar não poderão ter preços inferiores ou superiores à média
conforme determina a resolução nº 26 de 17 DE JUNHO DE 2013.
10.4. Na análise das propostas e na aquisição dos alimentos, deverão ter prioridade as propostas conforme
segue:
Art. 25 Para priorização das propostas deverá ser observada a seguinte ordem para desempate:
I – os fornecedores locais do município;
II – os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades
quilombolas;
III – os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, segundo a Lei
nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003;
IV – os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP
Jurídica) sobre os Grupos Informais (agricultores familiares, detentores de Declaração de Aptidão ao
PRONAF – DAP Física, organizados em grupos) e estes sobre os Fornecedores Individuais; e
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V – organizações com maior porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais
no seu quadro de sócios, conforme DAP Jurídica.
§1º Em caso de persistir o empate, será realizado sorteio.
§2º Caso a EEx. não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos de produtores e
empreendedores familiares locais, estas deverão ser complementadas com propostas de grupos de
produtores e empreendedores familiares do território rural, do estado e do país, nesta ordem.
10.5. 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;
10.6. O limite individual de venda do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para a
Alimentação Escolar deverá respeitar o valor máximo de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP, por ano
civil;
10.7. A aquisição dos hortifruti será formalizada através de um Contrato de Aquisição de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, conforme o anexo IV, da mencionada
Resolução do FNDE;
10.8. Na verificação dos produtos, se for constatado alguma desconformidade com o solicitado nesta
chamada pública o mesmo será recusado;
10.9. Fica estabelecido o prazo de cinco (5) dias após convocação do interessado, para assinatura do
contrato. Esse prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte, durante
seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Administração;
10.10. O atraso injustificado na entrega dos produtos sujeitará o contratado à multa de 0,2% ao dia sobre o
valor da parcela não entregue;
10.11. O descumprimento total do contrato sujeitará o contratado à multa de 20% sobre o valor total do
contrato;
10.12. Em caso de rescisão de contrato, será aplicado o disposto no art. 58, Inciso II, e 77 a 80 da Lei Federal
8.666/93 e suas alterações posteriores.
10.13. O interessado decaíra do direito à contratação caso descumpra o prazo estabelecido, sem prejuízo
das sanções no art. 81 da Lei Federal 8.666/93.

Natividade da Serra / SP, aos 25 de janeiro de 2015.

BENEDITO CARLOS DE CAMPOS SILVA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA
Rua José Fernandes da Silva, 28 – Tel: (12)3677-9700 – Fax: 3677-2100 – CEP12180000

CHAMADA PÚBLICA 01/2015
ANEXO I
ESPECIFICAÇÃO DO PEDIDO
REQUISIÇÃO DE ALIMENTOS – ANO 2015 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Item Produto

1

Abacaxi
Pérola

2

Abobora

3

Abobrinha

4

Alface

5

Batata
Doce

Descrição
Produto em tamanho médio, polpa branca no
grau máximo de evolução do tamanho, frescos e
sãos, inteiros, limpos e com cor, odor e sabor
característico. Não será aceito no recebimento
se o produto apresentar dano profundo,
amassado, queimado pelo sol ou com grau de
maturação que impeça a sua utilização no tempo
médio previsto. Pesando aproximadamente por
unidade entre 1 a 1,5kg.
Produto deve estar inteiro, limpo, firme e isento
de sujidades e substâncias terrosas. Não será
aceito no recebimento se o produto apresentar
parasitas ou larvas, umidade externa anormal,
dano profundo, amassado, podridão, ou com
grau de maturação que impeça a sua utilização
no tempo médio previsto.
Produto, espécie italiana, de primeira qualidade,
inteiro, limpo, firme e isento de sujidades e
substâncias terrosas. Não será aceito no
recebimento se o produto apresentar parasitas
ou larvas, umidade externa anormal, dano
profundo, amassado, podridão, ou com grau de
maturação que impeça a sua utilização no tempo
médio previsto.
Produto devera estar fresco, sem áreas escuras,
firmes, limpas e isentas de sujidades e
substâncias terrosas. Não será aceito no
recebimento se o produto apresentar parasitos
ou larvas, se estiver danificada ou com grau de
maturação que impeça a sua utilização no tempo
médio previsto. Deverão estar isentas de
umidade externa anormal e de resíduos de
defensivos agrícolas e/ou outras substâncias
tóxicas.
Produto devera estar fresco, sem folhas, sãs e
inteiras, no ponto de maturação adequado para
consumo. Deverão ter o tamanho de médio.
Isentas de danos ou lesões de origem física,
mecânica ou biológica que afetem a sua
aparência e utilização. Estar isentas de
substâncias terrosas, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície. Estar isentas de
umidade externa anormal e de resíduos de
defensivos agrícolas e/ou outras substâncias
tóxicas. Sacos contendo o peso solicitado.

Preço
Aceitável

Unid.

Quant.

Unidade

100

R$4,62

Kg

70

R$3,28

Kg

150

R$3,32

Kg

1.500

R$1,58

Kg

60

R$3,83
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6

Banana
Nanica

7

Banana
Prata

8

Batata
Inglesa

9

Beterraba

10

Brócolis

11

Cambuci

12

Cebola

Produto devera estar, inteiro, limpo, firme e
apresentar cor e odor característicos. Não será
aceito no recebimento se o produto apresentar
dano profundo, amassado, podridão, queimado
pelo sol ou com grau de maturação que impeça a
sua utilização no tempo médio previsto. Em
pencas contendo de 12 unidades.
Produto devera estar, inteiro, limpo, firme e
apresentar cor e odor característicos. Não será
aceito no recebimento se o produto apresentar
dano profundo, amassado, podridão, queimado
pelo sol ou com grau de maturação que impeça a
sua utilização no tempo médio previsto. Em
pencas contendo de 12 unidades.
Produto lavado, tamanho grande ou médio,
uniforme, inteira, sem ferimentos ou defeitos,
firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou
terra aderida a superfície externa. Estar isentas
de umidade externa anormal e de resíduos de
defensivos agrícolas e/ou outras substâncias
tóxicas.
Produto devera estar fresco, sem folhas, sãs e
inteiras, no ponto de maturação adequado para
consumo. Isentas de danos ou lesões de origem
física, mecânica ou biológica que afetem a sua
aparência e utilização. Estar isentas de
substâncias terrosas, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície. Estar isentas de
umidade externa anormal e de resíduos de
defensivos agrícolas e/ou outras substâncias
tóxicas.
Produto com polpa intacta e limpa, com
coloração e tamanho uniformes típicos da
variedade, sem brotos, rachaduras, bolores ou
substancias que possam alterar sua aparência e
qualidade. Isenta de umidade externa anormal.
Produto procedente de uma planta sadia,
destinado ao consumo În Natura, congelada, ter
atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e
sabor, próprios da variedades, apresentar grau
de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Não
estarem danificadas por quaisquer lesões de
origem física ou mecânica provocadas por
insetos e doenças. Não conter substancia
terrosa, sujidades, resíduos de fertilizantes e
corpos estranhos aderentes a casca. Tamanho
médio e uniforme.
Produto não brotado, sem danos fisiológicos ou
mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem
ferimentos ou defeitos, turgescentes, intactas,
firmes e bem desenvolvidos.

Kg

2.000

R$2,83

Kg

2.000

R$3,25

Kg

3.000

R$3,57

Kg

150

R$3,63

Maços

150

R$2,85

kg

150

R$12,00

Kg

800

R$2,87
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13

Cebolinha
e Salsa

14

Cenoura

15

Chuchu

16

Coentro

17

Couve
Manteirga

18

Couve-flor

Produto fresco, tamanho e coloração uniforme,
com aproximadamente 300 gramas. Isenta de
enfermidades sujidades, parasitas e larva, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio
e transporte.
Produto devera estar fresco, limpo, firme, intacto,
sem folhas, tamanho médio. Não poderão estar
murchas ou danificadas, rachadas ou quebradas,
e nem apresentar podridão, manchas,
substâncias terrosas, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície, umidade externa
anormal e resíduos de defensivos agrícolas e/ou
outras substâncias tóxicas. Não deverão
apresentar parasitos ou larvas.
Produto devera estar fresco, inteiro e firmes, sem
lesões que afetem o produto. Não serão aceitos
no recebimento os produtos que apresentarem
podridão, substâncias terrosas, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à superfície, umidade
externa anormal e a presença de resíduos de
defensivos agrícolas e/ou outras substâncias
tóxicas. Não deverão apresentar parasitos ou
larvas, amassados e/ou grau de maturação que
interfiram na sua utilização no tempo médio
previsto.
Produto devera estar fresco, intacto, viçoso, de
cor verde escuro, com coloração uniforme e sem
sinais de amarelamento. Não poderão estar
danificadas e nem apresentar podridão,
substâncias terrosas, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície, umidade externa
anormal e resíduos de defensivos agrícolas e/ou
outras substâncias tóxicas. Não deverão
apresentar parasitos ou larvas. Maços com peso
de no mínimo 300 gramas.
Produto devera estar fresco, viçoso, de cor verde
escuro, com coloração e tamanho uniforme e
típico da variedade, sem sinais de
amarelamento, limpas e isentas de sujidades e
substâncias terrosas. Não será aceito no
recebimento se o produto apresentar parasitos
ou larvas, ou se estiver danificado. Deverão estar
isentas de umidade externa anormal e de
resíduos de defensivos agrícolas e/ou outras
substâncias tóxicas. Maços com no mínimo 08
(oito) folhas
Produto intacto, limpo, com coloração e uniforme
típicos da variedade, sem brotos, rachaduras ou
cortes na casca, manchas, bolores. Livre da
maior parte possível de terra aderente a casca e
de resíduos de fertilizantes. Isenta de umidade
externa anormal.

Maços

400

R$1,90

Kg

500

R$2,83

Kg

120

R$3,20

Maços

100

R$2,55

Maços

1.200

R$2,11

Unidade

100

R$4,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA
Rua José Fernandes da Silva, 28 – Tel: (12)3677-9700 – Fax: 3677-2100 – CEP12180000

19

20

21

22

23

24

Produto devera estar fresco, inteiro, com cor e
odor característico, no ponto de maturação
adequado para consumo, isentos de danos ou
lesões de origem física, mecânica ou biológica
que afetem a sua aparência e utilização. Estar
Inhame
livres da maior parte possível de substâncias
terrosas. Isento de sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície, umidade externa
anormal e de resíduos de defensivos agrícolas
e/ou outras substâncias tóxicas.
Produto devera estar fresco, inteiro, não fibrosa,
com cor e odor característicos, no grau normal
de evolução no tamanho e no ponto de
maturação adequado para consumo, isentos de
danos ou lesões de origem física, mecânica ou
Laranja
biológica que afetem a sua aparência e
Pokan
utilização. Estar livres da maior parte possível de
substâncias terrosas, isenta de sujidades ou
corpos estranhos aderidos à superfície, umidade
externa anormal e de resíduos de defensivos
agrícolas e/ou outras substâncias tóxicas.
Produto procedente de espécimes vegetais
genuínos e sãos, ser frescos, ter atingido o grau
máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e
variedade, apresentar grau máximo de
maturação tal que lhes permita suportar a
Limão
manipulação, transporte e conservação em
Cravo
condições adequadas para o consumo, estar
livre de enfermidades, insetos e sujidades, não
estar danificado por qualquer lesão de origem
física ou mecânica que afete a sua aparência e a
polpa. Não serão permitidos manchas ou
defeitos na casca
Produto procedente de espécimes vegetais
genuínos e sãos, ser frescos, ter atingido o grau
máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e
variedade, apresentar grau máximo de
maturação tal que lhes permita suportar a
manipulação, transporte e conservação em
Limão Taiti
condições adequadas para o consumo, estar
livre de enfermidades, insetos e sujidades, não
estar danificado por qualquer lesão de origem
física ou mecânica que afete a sua aparência e a
polpa. Não serão permitidos manchas ou
defeitos na casca
Produto fresco, compacto, firme, tamanho e
Mandioca
coloração uniformes, sem ferimentos, parasitas e
larvas.
Produto fresco, compacto, firme, tamanho e
Mandioquin
coloração uniformes, sem ferimentos, parasitas e
ha Salsa
larvas.

Kg

120

R$4,78

kg

150

R$3,16

Kg

100

R$3,17

Kg

100

R$4,23

Kg

150

R$2,40

Kg

100

R$6,47
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25

Maracujá

26

Melancia

27

Milho
Verde

28

Polpa de
Jussara

29

Pepino

30

Pimentão
Amarelo

31

Pimentão
Verde

32

Pimentão
Vermelho

33

Quiabo

Produto procedente de uma planta sadia,
destinado ao consumo in natura, devendo se
apresentar fresca, ter atingido o grau ideal no
tamanho, aroma, cor e sabor, próprios da
variedades, apresentar grau de maturação tal
que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo imediato. Não
estarem danificadas por quaisquer lesões de
origem física ou mecânica, provocadas por
isentos e doenças, não conter substancia
terrosa, sujidades, resíduos de fertilizantes e
corpos estranhos aderentes a casca. Sem
umidade externa anormal, aroma e sabor
estranho, em tamanho médio e uniforme.
Produto redondo, de primeira, livre de sujidades,
parasitas e larvas, tamanho e coloração
uniforme, devendo ser bem desenvolvida e
madura, com polpa firme e intacta.
Produto in natura tamanho médio a grande, com
coloração dos grãos amarelo forte.
Características adicionais: íntegro, com grãos
inteiros, sem podridão e sem fungos. Cheiro
característico do produto, com grau de
maturidade adequado para sua utilização. Isento
de insetos ou parasitas, bem como de danos por
estes provocados.
Produto do fruto da palmeira juçara congelada,
sem adição de açúcar e conservantes. Embalado
em plástico transparente de 500 gramas. Com
rótulo, informação nutricional. Não alcoólico e
não fermentado. (Entrega de acordo a espaço
físico para armazenagem)
Produto de primeira qualidade, tamanho médio e
coloração uniformes típicos da variedade, liso,
sem manchas e bolores, sujidades, com polpa
intacta e limpa, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte.
Produto de primeira qualidade, tamanho e
coloração uniformes, sem lesões de origem física
ou mecânica, perfurações e cortes.

Kg

100

R$6,88

Unidade

150

R$12,57

Unidade

2.000

R$1,03

Kg

100

R$12,00

Kg

250

R$3,96

Kg

100

R$9,95

Produto de primeira qualidade, tamanho e
coloração uniformes, sem lesões de origem física Kg
ou mecânica, perfurações e cortes.

100

R$3,88

100

R$9,95

100

R$5,92

Produto de primeira qualidade, tamanho e
coloração uniformes, sem lesões de origem física Kg
ou mecânica, perfurações e cortes.
Produto devera apresentar grau de maturação,
sem a cor amarela, de tamanho uniforme e sabor
próprio, livres de sujidades, parasitas ou larvas,
Kg
sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte.
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34

Repolho

35

Tomate

36

Vagem

Produto devera estar fresco, intactos e firmes,
sem manchas, coloração uniforme, sem sinais de
amarelamento. De tamanho médio, primeira
qualidade, cabeças fechadas. Não poderão estar
danificados e nem apresentar podridão,
Unidade
substâncias terrosas, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície, umidade externa
anormal e resíduos de defensivos agrícolas e/ou
outras substâncias tóxicas. Não deverão
apresentar parasitos ou larvas.
Produto em tamanho médio, fresco, maduro,
porém firmes, inteiros e sem lesões que afetem o
produto. Não serão aceitos no recebimento os
produtos que apresentarem podridão,
substâncias terrosas, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície, danos
mecânicos e físicos oriundos de manuseio ou
kg
transporte, umidade externa anormal e a
presença de resíduos de defensivos agrícolas
e/ou outras substâncias tóxicas. Não deverão
apresentar parasitos ou larvas. Deverão ter
coloração uniforme, com grau de maturação
adequado à sua utilização prevista.
Produto em tamanho e coloração uniforme, livre
de materiais terrosos e umidade externa
Kg
anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundo
de manuseio ou transporte.

150

R$2,81

2.000

R$4,05

100

R$6,35
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C H A M A D A P Ú B L I C AO 0 1 / 2 0 14
ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE VENDA
PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
Identificação da proposta de atendimento ao edital/Chamada Pública nº 01/2015
I – IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR:
Nome:_________________________________________________________________________________
CPF:____________________________DAP:_________________________________________________
Endereço:______________________________________________________________________________
CNPJ:______________________________________ Telefone:___________________________________

Item Produto

1

Abacaxi
Pérola

2

Abobora

3

Abobrinha

4

Alface

Descrição
Produto em tamanho médio, polpa
branca no grau máximo de evolução do
tamanho, frescos e sãos, inteiros,
limpos e com cor, odor e sabor
característico. Não será aceito no
recebimento se o produto apresentar
dano profundo, amassado, queimado
pelo sol ou com grau de maturação que
impeça a sua utilização no tempo
médio previsto. Pesando
aproximadamente por unidade entre 1
a 1,5kg.
Produto deve estar inteiro, limpo, firme
e isento de sujidades e substâncias
terrosas. Não será aceito no
recebimento se o produto apresentar
parasitas ou larvas, umidade externa
anormal, dano profundo, amassado,
podridão, ou com grau de maturação
que impeça a sua utilização no tempo
médio previsto.
Produto, espécie italiana, de primeira
qualidade, inteiro, limpo, firme e isento
de sujidades e substâncias terrosas.
Não será aceito no recebimento se o
produto apresentar parasitas ou larvas,
umidade externa anormal, dano
profundo, amassado, podridão, ou com
grau de maturação que impeça a sua
utilização no tempo médio previsto.
Produto devera estar fresco, sem áreas
escuras, firmes, limpas e isentas de
sujidades e substâncias terrosas. Não

Unid.

Quant.
Quant.
Solicitada Ofertada

Unid.

100

Kg

70

Kg

150

Kg

1.500

Preço
Unitário
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5

Batata
Doce

6

Banana
Nanica

7

Banana
Prata

8

Batata
Inglesa

será aceito no recebimento se o
produto apresentar parasitos ou larvas,
se estiver danificada ou com grau de
maturação que impeça a sua utilização
no tempo médio previsto. Deverão
estar isentas de umidade externa
anormal e de resíduos de defensivos
agrícolas e/ou outras substâncias
tóxicas.
Produto devera estar fresco, sem
folhas, sãs e inteiras, no ponto de
maturação adequado para consumo.
Deverão ter o tamanho de médio.
Isentas de danos ou lesões de origem
física, mecânica ou biológica que
afetem a sua aparência e utilização.
Estar isentas de substâncias terrosas,
sujidades ou corpos estranhos aderidos
à superfície. Estar isentas de umidade
externa anormal e de resíduos de
defensivos agrícolas e/ou outras
substâncias tóxicas. Sacos contendo o
peso solicitado.
Produto devera estar, inteiro, limpo,
firme e apresentar cor e odor
característicos. Não será aceito no
recebimento se o produto apresentar
dano profundo, amassado, podridão,
queimado pelo sol ou com grau de
maturação que impeça a sua utilização
no tempo médio previsto. Em pencas
contendo de 12 unidades.
Produto devera estar, inteiro, limpo,
firme e apresentar cor e odor
característicos. Não será aceito no
recebimento se o produto apresentar
dano profundo, amassado, podridão,
queimado pelo sol ou com grau de
maturação que impeça a sua utilização
no tempo médio previsto. Em pencas
contendo de 12 unidades.
Produto lavado, tamanho grande ou
médio, uniforme, inteira, sem
ferimentos ou defeitos, firmes e com
brilho, sem corpos estranhos ou terra
aderida a superfície externa. Estar
isentas de umidade externa anormal e
de resíduos de defensivos agrícolas
e/ou outras substâncias tóxicas.

Kg

60

Kg

2.000

Kg

2.000

Kg

3.000
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9

Beterraba

10

Brócolis

11

Cambuci

12

Cebola

13

Cebolinha
e Salsa

14

Cenoura

Produto devera estar fresco, sem
folhas, sãs e inteiras, no ponto de
maturação adequado para consumo.
Isentas de danos ou lesões de origem
física, mecânica ou biológica que
afetem a sua aparência e utilização.
Estar isentas de substâncias terrosas,
sujidades ou corpos estranhos aderidos
à superfície. Estar isentas de umidade
externa anormal e de resíduos de
defensivos agrícolas e/ou outras
substâncias tóxicas.
Produto com polpa intacta e limpa, com
coloração e tamanho uniformes típicos
da variedade, sem brotos, rachaduras,
bolores ou substancias que possam
alterar sua aparência e qualidade.
Isenta de umidade externa anormal.
Produto procedente de uma planta
sadia, destinado ao consumo În Natura,
congelada, ter atingido o grau ideal no
tamanho, aroma, cor e sabor, próprios
da variedades, apresentar grau de
maturação tal que lhe permita suportar
a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo. Não estarem
danificadas por quaisquer lesões de
origem física ou mecânica provocadas
por insetos e doenças. Não conter
substancia terrosa, sujidades, resíduos
de fertilizantes e corpos estranhos
aderentes a casca. Tamanho médio e
uniforme.
Produto não brotado, sem danos
fisiológicos ou mecânicos, tamanho
médio, uniforme, sem ferimentos ou
defeitos, turgescentes, intactas, firmes
e bem desenvolvidos.
Produto fresco, tamanho e coloração
uniforme, com aproximadamente 300
gramas. Isenta de enfermidades
sujidades, parasitas e larva, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte.
Produto devera estar fresco, limpo,
firme, intacto, sem folhas, tamanho
médio. Não poderão estar murchas ou
danificadas, rachadas ou quebradas, e
nem apresentar podridão, manchas,
substâncias terrosas, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à superfície,
umidade externa anormal e resíduos de
defensivos agrícolas e/ou outras

Kg

150

Maços

150

kg

150

Kg

800

Maços

400

Kg

500
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15

Chuchu

16

Coentro

17

Couve
Manteirga

18

Couve-flor

substâncias tóxicas. Não deverão
apresentar parasitos ou larvas.
Produto devera estar fresco, inteiro e
firmes, sem lesões que afetem o
produto. Não serão aceitos no
recebimento os produtos que
apresentarem podridão, substâncias
terrosas, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície,
umidade externa anormal e a presença
de resíduos de defensivos agrícolas
e/ou outras substâncias tóxicas. Não
deverão apresentar parasitos ou larvas,
amassados e/ou grau de maturação
que interfiram na sua utilização no
tempo médio previsto.
Produto devera estar fresco, intacto,
viçoso, de cor verde escuro, com
coloração uniforme e sem sinais de
amarelamento. Não poderão estar
danificadas e nem apresentar podridão,
substâncias terrosas, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à superfície,
umidade externa anormal e resíduos de
defensivos agrícolas e/ou outras
substâncias tóxicas. Não deverão
apresentar parasitos ou larvas. Maços
com peso de no mínimo 300 gramas.
Produto devera estar fresco, viçoso, de
cor verde escuro, com coloração e
tamanho uniforme e típico da
variedade, sem sinais de
amarelamento, limpas e isentas de
sujidades e substâncias terrosas. Não
será aceito no recebimento se o
produto apresentar parasitos ou larvas,
ou se estiver danificado. Deverão estar
isentas de umidade externa anormal e
de resíduos de defensivos agrícolas
e/ou outras substâncias tóxicas. Maços
com no mínimo 08 (oito) folhas
Produto intacto, limpo, com coloração e
uniforme típicos da variedade, sem
brotos, rachaduras ou cortes na casca,
manchas, bolores. Livre da maior parte
possível de terra aderente a casca e de
resíduos de fertilizantes. Isenta de
umidade externa anormal.

Kg

120

Maços

100

Maços

1.200

Unid.

100
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19

Inhame

20

Laranja
Pokan

21

Limão
Cravo

22

Limão Taiti

Produto devera estar fresco, inteiro,
com cor e odor característico, no ponto
de maturação adequado para
consumo, isentos de danos ou lesões
de origem física, mecânica ou biológica
que afetem a sua aparência e
utilização. Estar livres da maior parte
possível de substâncias terrosas.
Isento de sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície,
umidade externa anormal e de resíduos
de defensivos agrícolas e/ou outras
substâncias tóxicas.
Produto devera estar fresco, inteiro,
não fibrosa, com cor e odor
característicos, no grau normal de
evolução no tamanho e no ponto de
maturação adequado para consumo,
isentos de danos ou lesões de origem
física, mecânica ou biológica que
afetem a sua aparência e utilização.
Estar livres da maior parte possível de
substâncias terrosas, isenta de
sujidades ou corpos estranhos aderidos
à superfície, umidade externa anormal
e de resíduos de defensivos agrícolas
e/ou outras substâncias tóxicas.
Produto procedente de espécimes
vegetais genuínos e sãos, ser frescos,
ter atingido o grau máximo no tamanho,
aroma e cor da espécie e variedade,
apresentar grau máximo de maturação
tal que lhes permita suportar a
manipulação, transporte e conservação
em condições adequadas para o
consumo, estar livre de enfermidades,
insetos e sujidades, não estar
danificado por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a
sua aparência e a polpa. Não serão
permitidos manchas ou defeitos na
casca
Produto procedente de espécimes
vegetais genuínos e sãos, ser frescos,
ter atingido o grau máximo no tamanho,
aroma e cor da espécie e variedade,
apresentar grau máximo de maturação
tal que lhes permita suportar a
manipulação, transporte e conservação
em condições adequadas para o
consumo, estar livre de enfermidades,
insetos e sujidades, não estar
danificado por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a

Kg

120

kg

150

Kg

100

Kg

100
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23

24

25

26

27

28

29

sua aparência e a polpa. Não serão
permitidos manchas ou defeitos na
casca
Produto fresco, compacto, firme,
Mandioca
tamanho e coloração uniformes, sem
ferimentos, parasitas e larvas.
Produto fresco, compacto, firme,
Mandioquin
tamanho e coloração uniformes, sem
ha Salsa
ferimentos, parasitas e larvas.
Produto procedente de uma planta
sadia, destinado ao consumo in natura,
devendo se apresentar fresca, ter
atingido o grau ideal no tamanho,
aroma, cor e sabor, próprios da
variedades, apresentar grau de
maturação tal que lhe permita suportar
a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
Maracujá
para o consumo imediato. Não estarem
danificadas por quaisquer lesões de
origem física ou mecânica, provocadas
por isentos e doenças, não conter
substancia terrosa, sujidades, resíduos
de fertilizantes e corpos estranhos
aderentes a casca. Sem umidade
externa anormal, aroma e sabor
estranho, em tamanho médio e
uniforme.
Produto redondo, de primeira, livre de
sujidades, parasitas e larvas, tamanho
Melancia
e coloração uniforme, devendo ser bem
desenvolvida e madura, com polpa
firme e intacta.
Produto in natura tamanho médio a
grande, com coloração dos grãos
amarelo forte. Características
adicionais: íntegro, com grãos inteiros,
Milho
sem podridão e sem fungos. Cheiro
Verde
característico do produto, com grau de
maturidade adequado para sua
utilização. Isento de insetos ou
parasitas, bem como de danos por
estes provocados.
Produto do fruto da palmeira juçara
congelada, sem adição de açúcar e
conservantes. Embalado em plástico
Polpa de
transparente de 500 gramas. Com
Jussara
rótulo, informação nutricional. Não
alcoólico e não fermentado. (Entrega
de acordo a espaço físico para
armazenagem)
Produto de primeira qualidade,
Pepino
tamanho médio e coloração uniformes

Kg

150

Kg

100

Kg

100

Unidad
e

150

Unidad
e

2.000

Kg

100

Kg

250
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30

Pimentão
Amarelo

31

Pimentão
Verde

32

Pimentão
Vermelho

33

Quiabo

34

Repolho

35

Tomate

36

Vagem

típicos da variedade, liso, sem
manchas e bolores, sujidades, com
polpa intacta e limpa, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte.
Produto de primeira qualidade,
tamanho e coloração uniformes, sem
lesões de origem física ou mecânica,
perfurações e cortes.
Produto de primeira qualidade,
tamanho e coloração uniformes, sem
lesões de origem física ou mecânica,
perfurações e cortes.
Produto de primeira qualidade,
tamanho e coloração uniformes, sem
lesões de origem física ou mecânica,
perfurações e cortes.
Produto devera apresentar grau de
maturação, sem a cor amarela, de
tamanho uniforme e sabor próprio,
livres de sujidades, parasitas ou larvas,
sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte.
Produto devera estar fresco, intactos e
firmes, sem manchas, coloração
uniforme, sem sinais de amarelamento.
De tamanho médio, primeira qualidade,
cabeças fechadas. Não poderão estar
danificados e nem apresentar podridão,
substâncias terrosas, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à superfície,
umidade externa anormal e resíduos de
defensivos agrícolas e/ou outras
substâncias tóxicas. Não deverão
apresentar parasitos ou larvas.
Produto em tamanho médio, fresco,
maduro, porém firmes, inteiros e sem
lesões que afetem o produto. Não
serão aceitos no recebimento os
produtos que apresentarem podridão,
substâncias terrosas, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à superfície,
danos mecânicos e físicos oriundos de
manuseio ou transporte, umidade
externa anormal e a presença de
resíduos de defensivos agrícolas e/ou
outras substâncias tóxicas. Não
deverão apresentar parasitos ou larvas.
Deverão ter coloração uniforme, com
grau de maturação adequado à sua
utilização prevista.
Produto em tamanho e coloração
uniforme, livre de materiais terrosos e
umidade externa anormal, sem danos

Kg

100

Kg

100

Kg

100

Kg

100

Unidad
e

150

kg

2.000

Kg

100
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físicos e mecânicos oriundo de
manuseio ou transporte.

Declaro estar ciente das condições previstas na Chamada Pública nº 01/2015, inclusive quanto às
condições de entrega e pagamento.

Natividade da Serra, ........... de ............................... de 2015.

___________________________________
Assinatura do Proponente
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Chamada Pública nº 01/2015
ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

Eu,______________________________________________________________________________,
representante legal do Grupo Formal______________________________________________, CNPJ
___________________________, DECLARO, que os gêneros alimentícios a serem entregues são
produzidos pelos associados relacionados no Projeto de Venda da Chamada Pública nº _____/14,
realizado pela Prefeitura Municipal de Natividade da Serra - SP.

Natividade da Serra, ______ de __________________de 2015.

______________________________________
Assinatura do representante legal do Grupo
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Chamada Pública nº 01/2015
ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO
(modelo)

DECLARAÇÃO
Eu ________________________________________________________________(nome completo),
CPF nº:_______________________, DECLARO, que os gêneros alimentícios a serem entregues são
oriundos de produção própria, relacionada no Projeto de Venda da Chamada Pública nº _____/15,
realizado pela Prefeitura Municipal de Natividade da Serra - SP.

Natividade da Serra, ______ de __________________de 2015.

______________________________________
Assinatura do Agricultor
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ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO N. º ___/2015
PROCESSO DE DISPENSA Nº ____/2015 - CHAMADA PÚBLICA Nº ___/2015 – EDITAL N° __/2015 –
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL N° __/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº ___/2015 – LEI
11.947, de 16/07/2009, RESOLUÇÃO Nº 26 do FNDE, DE 17/06/2013.
A Prefeitura Municipal de Natividade da Serra, Estado de São Paulo, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no
CNPJ/MF sob nº. 45.686.227.0001/70, com sede na Rua José Fernandes da Silva, nº 28, Centro, Natividade da
Serra/SP, CEP 12.180-000, devidamente representada por seu Prefeito Municipal, BENEDITO CARLOS DE
CAMPOS SILVA, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº 10.214.828, inscrito sob o CPF
nº
002.664.448-73,
doravante
denominado
CONTRATANTE,
e
por
outro
lado
__________________________________, com sede à ____________, em Natividade da Serra - SP, inscrita no
CNPJ: _______________________ CPF:_______________________ e DAP: __________________________,
doravante denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições Lei n° 11.947/2009, e tendo em vista o
que consta na Chamada Pública nº ____2015, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que
seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, 1º semestre de
2015, descritos nos itens enumerados na Cláusula Terceira, todos de acordo com a chamada pública n.º
_____/2015, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou
transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA:
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE
conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste
Instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA:
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, neste
ato denominados CONTRATADOS, será de até R$ __________ (__________________________) por DAP por
ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA
OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar ao Ministério do
Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios, consoante ao Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar, em no máximo 30 dias após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.
CLÁUSULA QUINTA:
O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da Ordem de Compra, expedida
pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até o
último dia letivo do primeiro semestre de 2015.
a) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a Chamada Pública n.º
___/2015.
b) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e as Notas Fiscais
de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante o anexo deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA:
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor total de R$ _________
(___________________________), conforme listagem anexa a seguir, que deverá ser entregue semanalmente até
o esgotamento do item ou até o fim do prazo do contrato.
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Item/Produto
________

Unidade
de Medida
Kg

Quant.
0000

Valor Unitário

Valor Total

R$ 000

TOTAL GERAL

R$ 00000
R$ 00000

CLÁUSULA SÉTIMA:
No valor mencionado na cláusula quarta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais,
assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA OITAVA:
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias da Merenda
Escolar:
Órgão
Unidade
Elemento de Despesa/Fonte/ Código De
Aplicação

04-Serviços de Educação
04-Serviços de Educação

05- Setor de Merenda Escolar
05- Setor de Merenda Escolar

3.3.90.32.00.00.00.00.0.5.110
3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.110

CLÁUSULA NONA:
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea “b”, e após a tramitação do
Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês
anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA:
O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATADO
FORNACEDOR, deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida.
Ressalvados os casos quando não efetivados os repasses mensais de recursos do FNDE em tempo hábil.
CLÁUSULA ONZE:
Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e
demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DOZE:
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de
Venda, ou congênere, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura
Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.
CLÁUSULA TREZE:
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos das Notas Fiscais de Compra, os
Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à
disposição para comprovação.
CLÁUSULA QUATORZE:
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA QUINZE:
O CONTRATANTE em razão as supremacia dos interesses públicos sobre os interesses particulares poderá:
a. modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público,respeitando os
direitos do CONTRATADO;
b. rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;
c. fiscalizar a execução do contrato;
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d. aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO, deve respeitar o
equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por
despesas já realizadas.
CLÁUSULA DEZESSEIS:
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DEZESSETE:
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, da Entidade Executora, do
Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA DEZOITO:
O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.º ____/2015, pela Resolução CD/FNDE nº 38/2009 e
pela Lei n° 11.947/2009 e o dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada,
também, onde o contrato for omisso.
CLÁUSULA DEZENOVE:
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as suas
condições essenciais.
CLÁUSULA VINTE:
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá
validade se enviada mediante registro de recebimento, por fax, transmitido pelas partes.
CLÁUSULA VINTE E UM:
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante Cláusula
Vinte, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou
extrajudicial, nos seguintes casos:
a. por acordo entre as partes;
b. pela inobservância de qualquer de suas condições;
c. quaisquer dos motivos previstos em lei.
CLÁUSULA VINTE E DOIS:
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até o último dia letivo
do primeiro semestre de 2015.
CLÁUSULA VINTE E TRÊS:
É competente o Foro da Comarca de Paraibuna/SP para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste
contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, na
presença de duas testemunhas.

Natividade da Serra, __ de ___________ de 2015.

__________________________________
PREFEITO MUNICIPAL

__________________________
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1. ______________________

2. _________________________

