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Chamada Pública nº 01/2020 - Processo nº 0630/2020 
 
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 38 do FNDE, de 16/07/2009. 
 
 
A Prefeitura do Município de Guapiara, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público, 
com sede à Rua Egidio Seabra do Amaral, nº 260, Centro, neste Município, inscrita no CNPJ sob o 
nº 46.634.275/0001-88, representado neste ato pela Prefeita Municipal, Sra. Jusmara Rodolfo 
Passaro, no uso de suas prerrogativas legais, e considerando o disposto no art.21 da Lei 
11.947/2009 e na Resolução FNDE/ CD n.º 38/2009, através das Secretarias Municipal de 
Agropecuária e Abastecimento e de Educação, 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 Abril de 2020 á 
Março de 2021. Os Grupos Formais/ Informais deverão apresentar a documentação para 
habilitação e Projeto de Venda Designa - se até o dia 27 de Março de 2020, às 10 horas, na 
Secretaria Municipal de Administração de Guapiara - SP, com sede à Rua Egidio Seabra do 
Amaral, nº 260, Centro, neste Município. 
 
1. OBJETO 
O objeto da presente Chamada Pública é a de aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar/PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios abaixo. 
 

1.01 – DOS FORNECIMENTOS: 
 
As quantidades abaixo se referem à previsão estimada anual de fornecimento, sendo: 
 
ITEM QTDE UND. DESCRIÇÃO 

1 600 Kg 

Abacate, de primeira, tipo breda, tamanho e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. 
Não pode apresentar defeitos graves como dano por praga, ferimento, 
passado, podridão ou queimado do sol. 

2 2.000 Kg 

Abóbora paulista ou moranga, madura e seca, suficientemente 
desenvolvida; isenta de enfermidades; material terroso; defeitos 
graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem 
física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes).  

3 2.000 Kg 

Abobrinha brasileira, suficientemente desenvolvida; isenta de 
enfermidades; material terroso; defeitos graves que alterem a 
conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica 
(rachaduras, perfurações e cortes). 

4 3.000 Kg 
Acelga de 1ª qualidade, tipo extra (cerca de 2 kg por unidade), isenta 
de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de 
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resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de 
origem física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas).  

5 5.000 Kg 

Alface crespa ou lisa, fresca, devendo ser bem desenvolvida, isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos 
físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas). 

6 300 Kg 
Batata doce, firme e intacta, bem desenvolvida, sem lesões de origem 
física ou mecânica (rachaduras, cortes), isenta de material terroso em 
excesso. 

7 1.800 Kg 

Beterraba, suficientemente desenvolvida, firme; isenta de 
enfermidade; material terroso excessivo e umidade externa anormal; 
coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas e 
rachaduras/cortes. 

8 1.000 Kg 

Brócolis comum (ramoso), com peso médio por maço de 1000g. Em 
boas condições de consumo; isento de enfermidade; sem material 
terroso, bolores e umidade externa anormal; coloração verde escuro. 
Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte, 
sem flores e folhas amareladas. Maço com flores bem desenvolvidas. 

9 
 

3.000 
Kg 

Caqui tipo Fuyu, em boas condições de consumo, compacto e firme; 
isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa 
anormal; tamanho e coloração uniformes. No momento da entrega 
deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia 
depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.  

10 2.000 Kg 

Cenoura de primeira qualidade extra A, sem rama, fresca, compacta e 
firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Deve 
apresentar coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas, 
sem bolores e umidade, sem deformação grave ou ferimentos, não 
lenhosa e com a presença de ápice. 

11 750 Kg 

Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de 
qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, 
material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa 
anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. 

12 1.800 Kg 

Couve-flor, de 1ª qualidade, tipo Extra (cerca de 1200g por unidade). 
Em boas condições de consumo; isenta de enfermidade; sem material 
terroso, bolores, umidade externa anormal, não devendo estar 
amarelada. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e 
transporte. Unidade bem desenvolvida, sem defeitos graves. Isenta de 
folhas externas 

13 2.000 Kg 

Couve-manteiga de qualidade. Folhas bem desenvolvidas, frescas, 
isentas de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; 
livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem 
lesões de origem física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas). 

14 600 Kg 
Ervilha torta, vagens com coloração verde clara uniforme, achatadas, 
largas e sem machucados. 

15 2.000 Kg 
Mandioca. Suficientemente desenvolvida; isenta de defeitos graves 
que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e 
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mecânica (rachaduras, perfurações e cortes). Polpa branco-amarelada, 
isenta de manchas esverdeadas.  

16 1.000 Kg 
Mandioquinha salsa amarela, de 1ª qualidade, tipo extra AAA (raízes 
com mínimo de 200g por unidade), firme e intacta, sem lesões de 
origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), devendo ser graúda. 

17 5.800 Kg 

Pepino comum de qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; 
isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; 
livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem 
lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes). 

18 3.000 Kg 

Pêssego nacional, de 1ª qualidade, de polpa branca apresentando 
tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e 
madura no momento da entrega, com polpa intacta e firme, sem danos 
físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

19 500 Kg Pimentão firme, tenro, sem deterioração ou marcas. 

20 4.000 Kg 
Repolho liso, fresco, de qualidade, devendo ser bem desenvolvido, 
firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e 
cortes. 

21 
600 

 
Kg 

Vagem tipo macarrão, fresca, de qualidade, isenta de enfermidades, 
material terroso, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas 
e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica. 

22 7.000 Kg 

Tomate, vermelho, com frutos coloridos, de 1ª qualidade; graúdo; 
para salada, com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, 
material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física 
ou mecânica (rachaduras e cortes). Grau de maturação ideal para 
consumo um ou dois dias após a entrega. 

23 500 Kg 
Tomate cereja, primeira qualidade, in natura, sem ferimentos ou 
defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho. 

24 3.000 Kg 

Tangerina ponkan de 1ª qualidade, livre de sujidades, bolores, 
parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; bem desenvolvida 
e madura, com polpa firme e intacta. Grau ótimo de amadurecimento 
no momento da entrega. 

25 2.100 Kg 

Uva Itália, de 1ª qualidade, categoria extra; em cachos bem 
desenvolvidos. Bagos graúdos, com polpa firme e intacta; bem 
ligados ao cacho, isentos de enfermidades, material terroso e umidade 
externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas 
e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e 
cortes).  

26 10.000 Kg 

Banana tipo nanica orgânica; de qualidade, em pencas, frutas com 
tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo 
ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte. No momento da entrega deve estar em ponto 
de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os 
frutos devem estar em ponto de maturação similar.  

  Os produtos poderão ser de origem orgânica ou agroecológica com a devida comprovação. Os 
produtos minimamente processados deverão atender as normas da legislação específica. 
 
 



Prefeitura Municipal de Guapiara 
 CNPJ 46.634.275/0001-88 

 

       Rua Egidio Seabra do Amaral, 260 – Fone (15) 35471142 Fax: (15)35471148  
 CEP 18310-000 – Guapiara – SP. 

 

E-mail – guapiara@guapiara.sp.gov.br  4

1.02 – ENTREGAS:  
 

As entregas deverão ser feitas de acordo com a requisição, semanalmente, sem atrasos e serão 
solicitadas pelo Departamento de Compras/Licitações. Os produtos disponíveis ou não para a entrega 
no período deverão ser comunicados no início de cada mês. Não serão aceitos produtos com excesso 
de defeitos graves (podridão, rachaduras, amassamentos, amolecimento, ferimentos, folhas 
amareladas, murchas, queimaduras, fora do ponto de maturação ideal para consumo-passado ou 
imaturo, dano por praga, deformações graves) nem embalagens danificadas. Em caso de não entrega 
justificar por escrito.  
 
1.03 – TRANSPORTE:  
 

Os produtos deverão ser transportados em veículos higienizados, em caixas plásticas. Não 
serão tolerados excesso de folhas, terra e outros materiais dentro das caixas, junto com os produtos, 
no momento da entrega. 

 
1.04 – REPOSIÇÃO DO PRODUTO: 

 
 A Associação/Cooperativa deverá se comprometer a substituir ou repor o produto, em tempo 

hábil que não comprometa o andamento do serviço (tratar com a Nutricionista) quando: 
 

 O produto não atender às especificações deste edital. 
 

 
1.05 – DA SAZONALIDADE: 

 

Os produtos serão solicitados conforme sua sazonalidade (época de produção) de acordo com 
o mapeamento prévio. As quantidades disponíveis para entrega e a época da safra devem ser 
conversadas com a nutricionista durante o ano, para planejamento dos pedidos. Segue abaixo uma 
tabela com uma estimativa das quantidades utilizadas por vez, quando o produto consta no cardápio: 

Folhosos (alface, couve, repolho) Entre 80 e 100 kg por vez 
Legumes (abobrinha, berinjela, beterraba, etc) Entre 160 e 200 kg por vez 
Frutas (banana, goiaba, caqui) Entre 350 e 450 kg por vez 
Cheiro verde Entre 15 e 20 kg por semana 

OBS: As quantidades referem-se a uso por VEZ, não por SEMANA (exceto o cheiro verde). 
 

1.06 – PREVISÃO ESTIMADA DE CONSUMO: 
As quantidades estimadas podem sofrer alteração em virtude do número 

de alunos presentes nas unidades escolares e da aceitação do produto. 
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ABACATE BREDA KG 200 200 200  
ABÓBORA KG 100 200 300 200 300 200 200 100 200 200 
ABOBRINHA KG 250 300 250 300 200 200   250 250 
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ACELGA KG 600 600    600 600 600 
ALFACE KG 550 550 450 450 450 450 450 200 650 800 
BATATA DOCE KG 100 100 100 
BETERRABA KG 400 400 400 400 200 
BROCOLIS KG 100 200 200 200 200 100 
CAQUI KG 800 700 700 800 
CENOURA KG 300 150 150 150 150 150 300 100 250 300 
CHEIRO VERDE KG 80 80 80 80 80 80 80 30 80 80 
COUVE-FLOR KG 150 150 150 400 400 400 150 
COUVE-MANTEIGA KG 300 300 400 400 300 300 
ERVILHA TORTA KG 100 100 100 100 100 100 
MANDIOCA KG 300 300 300 250 250 200 200 200 
MANDIOQUINHA KG 150 200 200 200 100 150 
PEPINO COMUM KG 800 700 700 700 700 700 700 800 
PÊSSEGO KG 600 900 900 600 
PIMENTÃO KG 100 100 100 100 100 
REPOLHO KG 600 700 500 500 500 500 700 
VAGEM KG 150 150 150 150 
TOMATE KG 900 650 650 600 800 800 800 300 900 600 
TOMATE CEREJA KG 100 100 100 100 100 
TANGERINA PONKAN KG 800 800 800 600 
UVA ITÁLIA  KG 500 800 800 
BANANA ORGÂNICA KG 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

 
1.07 – AMOSTRA: 

 
 Apresentar 1 (uma) amostra de cada produto. Ficam isentos os produtos fora da sazonalidade, que 

deverão ser apresentados para análise e liberação no início da safra. 
 

A presente chamada pública deverá obedecer a legislação pertinente vigente quanto a sua 
execução, a saber, Lei 11.947, de 16 de junho de 2009, Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 
2013, Resolução/CD/FNDE nº4 de 03 de abril de 2015 e demais atualizações. 

 
1.08 – VALOR UNITÁRIO MÁXIMO DE REFERÊNCIA ACEITO POR PRODUTO: 

 

ITEM QTDE UND. DESCRIÇÃO 
 Val. Unit. 

Max. Aceito 

1 600 Kg 
Abacate, de primeira, tipo breda, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e 
maduro, com polpa firme e intacta. Não pode apresentar defeitos graves como dano por praga, 
ferimento, passado, podridão ou queimado do sol. 

3,80 

2 2.000 Kg 
Abóbora paulista ou moranga, madura e seca, suficientemente desenvolvida; isenta de 
enfermidades; material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões 
de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes).  

                   
2,85  

3 2.000 Kg 
Abobrinha brasileira, suficientemente desenvolvida; isenta de enfermidades; material terroso; 
defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica 
(rachaduras, perfurações e cortes). 

                  
3,08  

4 3.000 Kg 
Acelga de 1ª qualidade, tipo extra (cerca de 2 kg por unidade), isenta de enfermidades, material 
terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; 
sem lesões de origem física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas).  

                  
2,68  

5 5.000 Kg 
Alface crespa ou lisa, fresca, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, material 
terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, 
sem danos físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas). 

                  
2,80  

6 300 Kg 
Batata doce, firme e intacta, bem desenvolvida, sem lesões de origem física ou mecânica 
(rachaduras, cortes), isenta de material terroso em excesso. 

                  
3,04  

7 1.800 Kg 
Beterraba, suficientemente desenvolvida, firme; isenta de enfermidade; material terroso excessivo 
e umidade externa anormal; coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas e 
rachaduras/cortes. 

                  
2,70  
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8 1.000 Kg 

Brócolis comum (ramoso), com peso médio por maço de 1000g. Em boas condições de consumo; 
isento de enfermidade; sem material terroso, bolores e umidade externa anormal; coloração verde 
escuro. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte, sem flores e folhas 
amareladas. Maço com flores bem desenvolvidas. 

                   
4,28  

9 3.000 Kg 

Caqui tipo Fuyu, em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; 
material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes. No 
momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e 
todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.  

                  
4,67  

10 2.000 Kg 

Cenoura de primeira qualidade extra A, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem 
física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida. Deve apresentar coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas, sem 
bolores e umidade, sem deformação grave ou ferimentos, não lenhosa e com a presença de ápice. 

                  
3,13  

11 750 Kg 
Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de qualidade, devendo ser bem 
desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade 
externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

                  
3,30  

12 1.800 Kg 

Couve-flor, de 1ª qualidade, tipo Extra (cerca de 1200g por unidade). Em boas condições de 
consumo; isenta de enfermidade; sem material terroso, bolores, umidade externa anormal, não 
devendo estar amarelada. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. 
Unidade bem desenvolvida, sem defeitos graves. Isenta de folhas externas 

                  
4,13  

13 2.000 Kg 
Couve-manteiga de qualidade. Folhas bem desenvolvidas, frescas, isentas de enfermidades, 
material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas 
e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas). 

                  
3,63  

14 600 Kg 
Ervilha torta, vagens com coloração verde clara uniforme, achatadas, largas e sem machucados.                   

8,50  

15 2.000 Kg 

Mandioca. Suficientemente desenvolvida; isenta de defeitos graves que alterem a conformação e 
aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes). Polpa 
branco-amarelada, isenta de manchas esverdeadas.  

                  
3,09  

16 1.000 Kg 
Mandioquinha salsa amarela, de 1ª qualidade, tipo extra AAA (raízes com mínimo de 200g por 
unidade), firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), devendo 
ser graúda. 

                  
8,28  

17 5.800 Kg 
Pepino comum de qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material 
terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; 
sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes). 

                  
2,98  

18 3.000 Kg 
Pêssego nacional, de 1ª qualidade, de polpa branca apresentando tamanho e conformação 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura no momento da entrega, com polpa intacta e 
firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

                  
6,20  

19 500 Kg 
Pimentão firme, tenro, sem deterioração ou marcas.                   

3,22  

20 4.000 Kg 
Repolho liso, fresco, de qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de 
origem física ou mecânica, perfuração e cortes. 

                  
2,74  

21 600 Kg 
Vagem tipo macarrão, fresca, de qualidade, isenta de enfermidades, material terroso, livre de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica. 

                  
6,38  

22 7.000 Kg 

Tomate, vermelho, com frutos coloridos, de 1ª qualidade; graúdo; para salada, com polpa firme e 
intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e 
cortes). Grau de maturação ideal para consumo um ou dois dias após a entrega. 

                  
4,75  

23 500 Kg 
Tomate cereja, primeira qualidade, in natura, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, 
com coloração uniforme e brilho. 

                  
6,75  

24 3.000 Kg 
Tangerina ponkan de 1ª qualidade, livre de sujidades, bolores, parasitas e larvas; tamanho e 
coloração uniformes; bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Grau ótimo de 
amadurecimento no momento da entrega. 

                  
3,43  

25 2.100 Kg 

Uva Itália, de 1ª qualidade, categoria extra; em cachos bem desenvolvidos. Bagos graúdos, com 
polpa firme e intacta; bem ligados ao cacho, isentos de enfermidades, material terroso e umidade 
externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de 
origem física ou mecânica (rachaduras e cortes).  

                  
9,46  

26 10.000 Kg 

Banana tipo nanica orgânica; de qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte. No momento da entrega deve estar em ponto de 
amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de 
maturação similar. 

                  
2,50  

 
 

2. FONTE DE RECURSO 
Recursos provenientes do FNDE do Governo Federal.  
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3. ENVELOPE Nº. 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL  
3.1. O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 01 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. 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL 
4.1 O Grupo Informal deverá apresentar no envelope nº 01 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. 02 – PROJETO DE VENDA 
5.1. No envelope nº. 002 segue a entrega do Projeto de Venda conforme anexo V da Resolução nº 
38 do FNDE, de 16/07/2009. 
 
6. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS 
As amostras dos produtos deverão ser entregues na sede da Cozinha Central, sita à Avenida Jacob 
Rodolfo, S/N, Centro, neste Município, entre os dias 17 a 26 de Março das 08:00 as 15:00, para 
avaliação e seleção do produto a ser adquirido, as quais deverão ser submetidas a testes necessários, 
imediatamente após a fase de habilitação. 
 
7. LOCAL E FORMA DE ENTREGA DOS PRODUTOS 
7.1. Os gêneros alimentícios deverão ser entregues na sede da Cozinha Central situado á Avenida 
Jacob Rodolfo, S/N, Centro, nos dias e horários previamente designados pela Nutricionista 
Municipal, na qual se atestará o seu recebimento. 
7.2. Os Produtos deverão ser entregues nas quantidades solicitadas, embalados em material plástico 
atóxico (caixa ou sacola, de acordo com a quantidade), devidamente limpos e higienizados. 
7.3. O transporte até a Cozinha Central, deverá ser realizado em veículo limpo e higienizado, sem 
conter em seu interior papelão ou madeira.  
 
8. PAGAMENTO 
8.1. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a última entrega do mês, através de 
depósito em conta corrente, mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao 
fornecimento efetuado, vedada à antecipação de pagamento, para cada faturamento. 
 
 
 



Prefeitura Municipal de Guapiara 
 CNPJ 46.634.275/0001-88 

 

       Rua Egidio Seabra do Amaral, 260 – Fone (15) 35471142 Fax: (15)35471148  
 CEP 18310-000 – Guapiara – SP. 

 

E-mail – guapiara@guapiara.sp.gov.br  8

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
9.1. A presente Chamada Pública poderá ser obtida no Departamento de 

Compras/Licitações no paço da Prefeitura na Rua Egidio Seabra do Amaral n° 260 Centro de 
Guapiara - (15) 3547-1142/3547-1148, nos horários compreendidos das 09:00 às 11:00 horas 
e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira. 

 
9.2. Na análise das propostas e na aquisição dos alimentos, deverão ter prioridade às 

propostas dos grupos locais e as dos Grupos Formais, art. 23, § 3º e § 4º, da referida 
Resolução do FNDE; 

 
9.3 Fica facultado a revisão de valores contratados, nas safras e entre safras, podendo 

estes ser alterados segundo variações constante em tabelas divulgadas dos órgãos 
competentes, visando o realinhamento de preços antes as variações do mercado; 

 
9.4. 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; 

 
9.5. O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural 

para a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 
por DAP/ano e será controlado pelo FNDE e MDA, conforme Acordo de Cooperação firmado 
entre estes; 

 
9.6. A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato de 

aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, 
conforme o anexo IV da Resolução nº 04/2015 do FNDE. 

 
9.7 Para seleção, os projetos de venda habilitados serão divididos em: grupo de projetos 

de fornecedores locais, grupo de projetos do território rural, grupo de projetos do estado, e 
grupo de propostas do País.  

§ 1º - Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para 
seleção: I - o grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre os demais grupos.  
II - o grupo de projetos de fornecedores do território rural terá prioridade sobre o do estado e 
do País. III - o grupo de projetos do estado terá prioridade sobre o do País.  
 

§ 2º - Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para 
seleção:  

I - os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as 
comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre estes;  

II - os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou 
agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003;  

III - 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 (detentores de DAP Física);  
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§3º Caso a EEx. 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.  §4º Para efeitos do disposto neste artigo, serão considerados Grupos 
Formais e Grupos Informais de assentamentos da reforma agrária, comunidades quilombolas 
e/ou indígenas aqueles em que a composição seja de, no mínimo, 50% 1 (cinquenta por cento 
mais um) dos associados/cooperados das organizações produtivas, no caso do grupo formal, e 
50% 1 (cinquenta por cento mais um) dos fornecedores agricultores familiares, no caso de 
grupo informal, conforme identificação na(s) DAP(s).  

§5º 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, terão prioridade organizações produtivas com maior porcentagem de assentados da 
reforma agrária, quilombolas ou indígenas no seu quadro de associados/cooperados. Para 
empate entre Grupos Informais, terão prioridade os grupos com maior porcentagem de 
fornecedores assentados da reforma agrária, quilombolas ou indígenas -, conforme 
identificação na(s) DAP(s).  

§6º No caso de empate entre Grupos Formais, em referência ao disposto no §2º inciso 
III deste artigo, terão prioridade organizações produtivas com maior porcentagem de 
agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro de associados/ 
cooperados, conforme DAP Jurídica.  

§7º Em caso de persistência de empate, será realizado sorteio ou, em havendo 
consenso entre as partes, poderá optar-se pela divisão no fornecimento dos produtos a serem 
adquiridos entre as organizações finalistas.  

 
9.8 As EEx. deverão publicar os editais de chamada pública para aquisição de gêneros 

alimentícios para a alimentação escolar em jornal de circulação local e na forma de mural em 
local público de ampla circulação, divulgar em seu endereço na internet, caso haja, e divulgar 
para organizações locais da agricultura familiar e para entidades de assistência técnica e 
extensão rural do município ou do estado. Se necessário, publique-se em jornal de circulação 
regional, estadual ou nacional e em rádios locais.  

§1º Os editais das chamadas públicas deverão permanecer abertos para recebimento 
dos projetos de venda por um período mínimo de 12 dias.  

§2º Os gêneros alimentícios a serem entregues ao contratante serão os definidos na 
chamada pública de compra, podendo ser substituídos quando ocorrer a necessidade, desde 
que os produtos substitutos constem na mesma chamada pública e sejam correlatos 
nutricionalmente e que a substituição seja atestada pelo RT, que poderá contar com o respaldo 
do CAE. 

 
10. INTEGRAM O PRESENTE EDITAL: 

Anexo I - Minuta Contratual 
Anexo II – Termo de Ciência e Notificação,  
Anexo III – Decreto Municipal nº 157/2018 
 
 

Guapiara, aos 13 dias do mês de Março de 2020.  
 

Jusmara Rodolfo Passaro 
Prefeita Municipal 
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ANEXOS  I  – MINUTA DE CONTRATO 
 

 
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE VERSA SOBRE AQUISIÇÃO 
PELO MUNICIPIO DE GUAPIARA, SP, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 
PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA 
ESCOLAR, DECORRENTE DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 - Processo 
nº 0630/2020, ABERTA DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL 11.947, 
DE 16 DE JULHO DE 2009, DA RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE, DE 16-07-
2009, E DO ARTIGO 43, INCISO VI DA LEI FEDERAL 8.666/93, QUE 
ENTRE SI FIRMAM O MUNICIPIO DE GUAPIARA, E A 
___________________. CONTRATO Nº XXX/201X. 
 
 
                    MUNICIPIO DE GUAPIARA, CNPJ 
46.634.275/0001-88, ente federado de Direito Público, com a 
sua sede à Rua Egidio Seabra do Amaral, 260, centro, nesta 
cidade de Guapiara, SP, representada pela Prefeita Municipal, 
cidadã JUSMARA RODOLFO PASSARO, brasileira, casada, RG nº xxx 
xx e CPF/MF sob o nº xxx, com domicilio no mesmo endereço 
acima, de agora em diante denominado de CONTRATANTE; e, de 
outro lado, a xx, CNPJ xx, inscrição Estadual xxx, situada à 
Rua xx, nº xx, representada pelo seu procurador xx, xx, xx, 
CPF. xx, com o mesmo endereço acima, nos termos da procuração 
particular de xx de xx de 201x, junta aos autos da Chamada 
Pública nº 01/2020 - Processo nº 0630/2020 doravante 
denominada de CONTRATADA, têm entre si ajustado o presente 
instrumento, decorrente da Chamada Pública acima mencionada, 
com a devida dispensa de licitação, mediante as clausulas e 
condições seguintes: 
 
 
CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
                A CONTRATADA, por força deste instrumento, e 
nos termos da Chamada Pública nº 01/2020 - Processo nº 
0630/2020, com a sua devida dispensa, em atenção aos ditames 
constantes do Edital Convocatório da respectiva Chamada 
Pública, e as suas Atas e Homologações e Adjudicações, 
compromete-se a fornecer ao CONTRATANTE, os produtos 
hortifrutigranjeiros relacionados nas Atas da Chamada Pública 
01/2020 - Processo nº 0630/2020, que serão usados na Merenda 
Escolar, para o preparo de refeições aos alunos da Rede 
Pública de Ensino, no Município, cuja aquisição se dará por 
intermédio de verba própria do FNDE/PNAE - Lei nº 11.947, de 
16 de Julho de 2009, com Tabela de entrega de mercadorias para 
o 2º semestre.                            
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CLAUSULA SEGUNDA – DO FORNECIMENTO 
 
                   A CONTRATADA, por este instrumento, 
compromete-se a fornecer ao CONTRATANTE, os produtos 
hortifrutigranjeiros constantes da tabela indicada no Edital 
da Chamada Pública nº 01/2020 - Processo nº 0630/2020, nas 
proporções que sejam necessárias, mediante requisição a ser 
expedida, para cada pedido, pelo Departamento de Compras, em 
atenção à Chamada Pública nº 01/2020 - Processo nº 0630/2020.  
 
CLAUSULA TERCEIRA - DA INFORMAÇÃO OBRIGATÓRIA 
 
                    A CONTRATADA fornecedora deverá informar 
ao Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, em relação a 
cada parcela de fornecimento de gêneros da Agricultura 
Familiar destinados à Alimentação Escolar, os valores a serem 
rateados entre as DAPs, do Grupo Formal, de conformidade com 
proposta apresentada pela Cooperativa, que os representa. O 
limite individual de fornecimento de produtos 
hortifrutigranjeiros, para cada agricultor familiar, 
integrante cooperado da CONTRATADA, conforme a DAP 
correspondente, deverá ter o seu valor máximo de até R$ 
20.000,00, para o presente período contratual. 
 
CLAUSULA QUARTA – DA RESPECTIVA ENTREGA 
 
                    A entrega dos gêneros alimentícios deverá 
ser feita na Cozinha Central, situada à Avenida Jacob Rodolfo 
s/nº, nesta cidade de Guapiara, SP, nos dias e horários 
previamente designados pela Nutricionista responsável, a qual 
atestará o recebimento, e mediante requisição do Departamento 
de Compras, de acordo com o disposto na Chamada Pública nº 
0x/201x, cujo recebimento, por quem de direito, dar-se-á 
mediante a expedição do termo de recebimento, contra a 
apresentação das respectivas notas fiscais de venda. Os 
produtos deverão vir acondicionados e embalados em plástico 
atóxico (caixa ou sacola, de acordo com as quantidades de cada 
produto).       
 
CLAUSULA QUINTA – DOS PAGAMENTOS 
 
                    Relativamente a cada entrega de 
mercadorias pela CONTRATADA, no que diz respeito ao seu valor 
que deverá ser apurado de conformidade com a Tabela mencionada 
na cláusula primeira deste, declara-se que nele estão inclusas 
todas as despesas legais, cumprindo ao CONTRATANTE apenas e 
tão somente, o pagamento do valor total apurado mediante os 
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preços unitários de cada mercadoria. Após cada entrega dos 
produtos hortifrutigranjeiros, a CONTRATADA deverá emitir nota 
fiscal correspondente, para o devido pagamento, que deverá ser 
integralizado em até trinta (30) dias, após a última entrega 
no mês, através de depósito em conta corrente, observando-se, 
sempre, o disposto no artigo 23 da Resolução nº 38, de 16-07-
2009 do FNDE. 
 
CLAUSULA SEXTA – DO VALOR TOTAL AVENÇADO 
 
                    O valor total deste instrumento, pelas 
mercadorias de hortifrutigranjeiros apresentados na Tabela 
constante da respectiva chamada pública, e seus valores ali 
mencionados, importa em R$ xx,xx (xx), estimativamente.  
 
CLAUSULA SETIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
                    As despesas decorrentes da presente avença 
correrão por conta de dotação orçamentária, a ser indicada tão 
logo seja liberada verba própria para isso, pelo FNDE. 
 
CLAUSULA OITAVA – DA INADIMPLENCIA 
 
                    Na hipótese de inadimplência do 
CONTRATANTE, o procedimento será o que dispõe o parágrafo 1º, 
do artigo 20 da Lei 11.947, de 16 de Junho de 2009, e demais 
legislações correlatas. 
 
CLAUSULA NONA – DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA 
 
                    A CONTRATADA responde pelo ressarcimento 
de danos causados ao CONTRATANTE, ou a terceiros, em 
decorrência de sua culpa ou dolo na execução do presente 
contrato, devendo para isso, serem tomadas todas as medidas 
cabíveis, não podendo ser excluídas da fiscalização esta 
responsabilidade. 
 
CLAUSULA DECIMA – DAS ATRIBUIÇÕES DO CONTRATANTE 
 
                    Em atenção aos interesses públicos, poderá 
o CONTRATANTE, Modificar ou rescindir unilateralmente, ou por 
acordo das partes, este instrumento: 
 
                    a) Nos casos de infração contratual ou 
inaptidão da CONTRATADA; 
 
                    b) Fiscalizar a sua execução; e,  
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                    c) Aplicar as devidas sanções, pela 
inexecução total ou parcial deste instrumento. 
 
                    Parágrafo Único: Caso o CONTRATANTE 
alterar ou rescindir este instrumento, sem culpa formal da 
CONTRATADA, aquele deverá atender ao equilíbrio econômico 
financeiro da contratação, se for o caso, e a justa 
indenização de despesas ocorridas, que deverão ser 
comprovadas. 
 
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA VIGENCIA 
 
                    A presente contratação terá validade a 
contar de xx (xx) de xx do corrente ano de 201x, e vigorará 
até xx de Novembro do ano (2019), podendo ser este instrumento 
objeto de ADITAMENTO, se for conveniente às partes. 
 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – DO FORO 
 
                    As partes elegem o Foro da Comarca de 
Capão Bonito, SP, para dirimir qualquer questão que possa 
surgir deste instrumento, com renúncia de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 
 
                    E, Por estarem assim justos e contratados, 
assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, 
juntamente com as duas testemunhas abaixo. 
 
                    Guapiara, xx de xx de 201x. 
 
 

MUNICIPIO DE GUAPIARA 
JUSMARA RODOLFO PASSARO 

PREFEITA MUNICIPAL 
Contratante 

 
XX 

Contratada 
TESTEMUNHAS: 
1 - ____________________________________ RG 
 
2 - ____________________________________ RG 
 
                              DE ACORDO 

      DEPARTAMENTO JURIDICO 
      Guapiara, data supra. 

                   _____________________________________ 
                     Dr. XX 

                                                        OAB – SP – XX 
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ANEXO II – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 
 

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (Contratos) 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUAPIARA/SP 
CONTRATADA:  
CONTRATO Nº:  
ORIGEM:  
OBJETO:  
PROCESSO:  
ADVOGADO(S)*: 
 
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 nº 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 nº 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, peticionando 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. 
 
LOCAL e DATA: 
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GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: Cargo: 
CPF: RG: 
Data de Nascimento: 
Endereço residencial completo: E-mail institucional: 
E-mail pessoal: Telefone(s): 
 
Assinatura:   
 
Responsáveis que assinaram o ajuste: Pelo CONTRATANTE: 
Nome: Cargo: 
CPF: RG: 
Data de Nascimento: 
Endereço residencial completo: E-mail institucional: 
E-mail pessoal: Telefone(s): 
 
Assinatura:    
 
Pela CONTRATADA: Nome: 
Cargo: 
CPF: RG: 
Data de Nascimento: 
Endereço residencial completo: E-mail institucional: 
E-mail pessoal: Telefone(s): 
 
Assinatura:    
 
Advogado: (*) Facultativo. 
Indicar quando já constituído, informando, inclusive,o 
endereço eletrônico. 
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ANEXO III – DECRETO MUNICIPAL Nº 157/2018 
 
DECRETO Nº 157, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2.018. 

 

   Dispõe sobre procedimentos operacionais a serem observados na 
execução de licitações. 

 
A Prefeita Municipal de GUAPIARA, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
Legais, e  
CONSIDERANDO a regra estabelecida no artigo 115 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993. 
CONSIDERANDO a faculdade da Administração Municipal de expedir normas para a 
realização de seus procedimentos licitatórios. 
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.666, de 1993, refere-se à multa de forma genérica. 
CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer parâmetros para a aplicação de 
sanções. 

  DECRETA: 

Artigo 1º. - A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da 
Lei nº. 8.666/93, no âmbito da Prefeitura Municipal de GUAPIARA, obedecerá ao 
disposto neste Decreto. 
Artigo 2º - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou 
reiterar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração da 
Prefeitura Municipal de GUAPIARA, 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 - Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o 

mesmo fim. 
Artigo 3º. - O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na 
entrega de materiais, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 
8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a contratada à multa de mora sobre o 
valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do 
prazo estipulado, na seguinte proporção: 
I  - Multa de 10% (dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso.e 
II - Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso até 
o 45º (quadragésimo quinto) dia de atraso. 
Parágrafo único - A partir do 46º (quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a 
inexecução total ou parcial da obrigação assumida, salvo disposição em contrário, em 
casos particulares, previstos no edital ou contrato, sujeitando-se à aplicação da multa 
prevista no artigo quarto desta resolução. 
 
Artigo 4º. - Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser 
aplicadas à contratada as seguintes penalidades: 
I  - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.ou 
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II - Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o 
mesmo fim. 

Artigo 5º. - O material não aceito deverá ser substituído dentro do prazo fixado pela 
administração da Prefeitura Municipal de GUAPIARA, que não excederá a 15 (quinze) 
dias, contados do recebimento da intimação. 
Parágrafo único – A não ocorrência de substituição dentro do prazo estipulado ensejara a 
aplicação da multa prevista no Artigo 4º desta Resolução, considerando-se a mora, nesta 
hipótese, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estabelecido no 
“caput” deste artigo. 
Artigo 6º. - O pedido de prorrogação de prazo final da obra e/ou serviços ou entrega de 
material somente será apreciado se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato ou 
instrumento equivalente. 
Artigo 7º. - As multas referidas neste Decreto não impedem a aplicação de outras sanções 
previstas nas leis 8.666/93 e 10.520/02. 
§ 1º - Verificado que a obrigação não foi cumprida com atraso injustificado ou 
caracterizada a inexecução parcial, o Município reterá, preventivamente, o valor da multa 
dos eventuais créditos que a contratada tenha direito, até a decisão definitiva, assegurada 
a ampla defesa. 
§ 2º - Caso a contratada tenha prestado garantia, e esta for insuficiente para cobrir o valor 
da multa, será retida a diferença, nos termos disciplinados no parágrafo anterior. 
§ 3º- Se esta Prefeitura decidir pela não aplicação da multa, o valor retido será 
devolvido à contratada devidamente corrigido pelo IPC-FIPE. 
Artigo 8º. - As normas estabelecidas neste Decreto deverão constar em todos os 
procedimentos licitatórios e de dispensa ou inexigibilidade de licitação. 
Artigo 9º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
Guapiara, 30 de Novembro de 2018. 

 
 
 
 

JUSMARA RODOLFO PASSARO 
Prefeita Municipal 

 
     Publicado e registrado na Secretaria Administrativa da Prefeitura Municipal de 

Guapiara, na data supra. 
 

 
 

 
 

 

 


