PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
ESTADO DE SÃO PAULO
ERRATA 1 AO CHAMAMENTO 06/2017
Objeto: Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros)
da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinado ao atendimento do
programa nacional de alimentação escolar.
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CAJURU, ESTADO DE SÃO
PAULO, no uso de suas atribuições legais, comunica para melhor esclarecimento das
empresas interessadas em participar do presente certame, a ERRATA ao edital e seus
anexos:
04. Da documentação de habilitação
 Inclusão da cláusula:
04.2.3. QUANTO AO FORNECEDOR INDIVIDUAL: deverão ser apresentados os
seguintes documentos, sob pena de inabilitação:
A - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF; B - Extrato da Declaração de
Aptidão ao Pronaf (DAP física) do agricultor familiar participante; - C – Prova de
atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.
05 – Do projeto de venda
 Inclusão da cláusula:
05.2.3. QUANTO AO FORNECEDOR INDIVIDUAL:
A – número da Chamada pública a que se refere o projeto de venda; B – Nome da
entidade articuladora, endereço, número do CNPJ e do cadastro Np SIBRATER; C –
Nome, número do CPF e da DAP FÍSICA do Agricultor Familiar ou Empreendedor
Familiar participante; D - Valores unitários e totais expressos em algarismos, em
moeda corrente nacional sem a inclusão de expectativa inflacionária, encargos
financeiros e valores futuros, observando-se que o limite individual de venda dos
gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural será de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP/ano, nos termos dos artigos 24 aos 32 da
Resolução/CD/FNDE nº 26/2013. E - Descrição completa dos produtos cotados,
devendo obedecer rigorosamente às especificações e características necessárias
definidas no objeto deste procedimento, bem como as quantidades e unidades
respectivas. F – Declaração de que atendam a todas as exigências legais e regulatórias
para o fornecimento dos produtos, sujeitando-se, em caso de declaração falsa, as
penalidades da legislação civil, administrativa e penal aplicáveis. G – Declaração de
que os produtos cotados estão em conformidades com os dispostos no padrão de
identidade e qualidade estabelecidas na legislação vigente e as especificações técnicas
elaboradas pela Nutricionista responsável (ANEXO V.).
 Altera o ANEXO IV, com a inclusão do fornecedor individual.
Tendo em vista que os esclarecimentos constantes da presente ERRATA alteram
substancialmente o teor do edital, fica alterada a data da realização do certame, de
forma que será aberta no dia 02/10/2017, sendo protocolo até 08h30min, iniciando a
sua abertura às 09h00min, comunicando que as alterações serão publicadas em jornais
e na íntegra no site da Prefeitura Municipal de Cajuru.
Cajuru/SP, 05 de setembro de 2017.
Comissão de Licitações

