
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
SECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR 

PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS 

 

EDITAL Nº 001/2021 – SESA 
PROCESSO: PE Nº 4.145/2021 
 
CHAMADA PÚBLICA PARA CONVOCAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES LOCAIS 
CADASTRADOS NO PRONAF À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE FORNECIMENTO AO 
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. 
 
A Prefeitura do Município de Diadema, através da Secretaria de Segurança Alimentar, faz saber a 
todos a Chamada Pública n.º 01/2021 para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, 
no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos – modalidade Compra da Agricultura Familiar 
para Doação Simultânea Municipal – PAA Municipal, com dispensa de licitação, para doação a 
pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, conforme disposto no art. 19 da Lei 
10.696/2003. A Secretaria de Segurança Alimentar da Prefeitura do Município de Diadema, pessoa 
jurídica de direito público, com sede à Rua Marechal Floriano, 289 - Centro, CEP 09912-030 – 
Diadema - SP, inscrita no CNPJ sob o nº 46.523.247/0001-93, representado neste ato pelo 
Secretário Municipal, Geraldo Antonio da Silva, no uso de suas prerrogativas legais, e considerando 
o disposto no artigo 20 da Lei 12.512 de 14 de outubro de 2011 e no Termo de Adesão 636/2013 
celebrado entre a Prefeitura do Município de Diadema - SP e o atual Ministério da Cidadania  - MC, 
vem realizar Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios, no âmbito do Programa de 
Aquisição de Alimentos, de agricultores familiares rurais, enquadrados no Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, incluídas suas organizações econômicas – 
cooperativas e associações, destinados ao abastecimento alimentar municipal, nos termos da 
Portaria de Plano Operacional nº 58 de 13/08/2020 – DOU de 17/08/2020.  
 
1. Objeto: 
 
O objeto da presente Chamada Pública,é a aquisição de gêneros alimentícios de agricultores 
familiares e de suas organizações econômicas – cooperativas e associações, destinados a 
programas públicos municipais que atendam a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade 
social, através do Programa de Aquisição de Alimentos – modalidade Compra para Doação 
Simultânea Municipal, conforme especificações abaixo. 
 
 

DESCRIÇÃO PRODUTO UNID QUANTIDADE ANUAL 

ABACATE KG 2.321 
BANANA NANICA KG 30.952 

CAQUI FUYU KG 2.653 
GOIABA VERMELHA KG 3.095 

LARANJA PERA KG 8.666 
LIMÃO KG 5.200 

MANGA TOMMY ATKINS KG 4.333 

MELANCIA KG 8.125 

TANGERINA PONKAN KG 5.909 

UVA RUBI KG 3.362 

ABÓBORA PAULISTA KG 10.833 

ABOBRINHA ITALIANA KG 6.842 

BATATA DOCE ROSADA KG 8.666 
BATATA INGLESA KG 6.724 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
SECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR 

PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS 

 

BETERRABA KG 3.611 
BERINJELA COMUM KG 3.611 

CARÁ KG 2.708 
CEBOLA KG 7.500 

CENOURA KG 8.478 
CHUCHU KG 3.823 
INHAME KG 2.166 

PEPINO JAPONES KG 2.708 

PIMENTÃO VERDE KG 2.600 

QUIABO KG 1.326 

RAIZ DE MANDIOCA C/ CASCA KG 9.285 

ACELGA CONVENCIONAL KG 7.222 

ACELGA ORGÂNICO KG 1.000 

ALFACE CONVENCIONAL KG 7.222 

ALFACE ORGÂNICO KG 1.200 

CHEIRO VERDE (COENTRO / SALSA) KG 1.666 

ESCAROLA CONVENCIONAL KG 1.710 

ESCAROLA ORGÂNICO KG 1.326 
MILHO VERDE ESPIGA PALHA KG 6.842 

REPOLHO VERDE KG 11.818 

TOMATE KG 4.062 

 
2. Agricultores Familiares Elegíveis  
 
2.1- Serão aceitas propostas de agricultores familiares individuais, grupos formais e informais de 
agricultores familiares enquadrados no PRONAF;  
2.2- Em caso de insuficiência dos recursos financeiros disponíveis para aquisição de alimentos de 
todos os agricultores familiares proponentes serão utilizados os critérios de priorização 
especificados pelo Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Diadema - CONSEAD. 
 
3. Prazo para Apresentação de Propostas 
 
 3.1- Os agricultores individuais, grupos formais e informais deverão apresentar a documentação 
para habilitação à partir do dia 22/02/2021 até o dia 08/03/2021, no horário das 9:00 às 16:30 horas, 
de 2º à 6º feira, na Secretaria de Segurança Alimentar, com sede à Rua Marechal Floriano, 289 – 
Centro - CEP: 09912-030 – Diadema - SP. 
 
4- Documentos de Habilitação a serem apresentados pelos candidatos  
 
Os documentos para habilitação dos agricultores deverão ser entregues em um único envelope, que 
deverá conter sob pena de inabilitação: 
 
4.1-  Agricultor Individual 
 

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 
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c) Proposta de Fornecimento de Alimentos para o Agricultor Individual, conforme modelo do 
Anexo I e Termo de Compromisso Anexo IV deste Edital. 

 
4.2 –  Grupo Formal e Informal – associações e cooperativas formalizadas ou não formalizadas. 
     Os documentos de habilitação deverão ser entregues em um único envelope, que deverá conter 
sob pena de inabilitação. 
 

a) Cópia de Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) de todos os agricultores familiares. 
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; 
d) Proposta de Fornecimento de Alimentos para Grupo Formal ou Informal, conforme modelo do 

Anexos I; 
e) Proposta de Fornecimento de Alimentos para Grupos Formais ou Informais, conforme 

modelo Anexo II; 
f) Relação de agricultores participantes da proposta do Grupo Formal ou Informal, conforme 

Anexo III;  
g)  Termo de Compromisso, conforme Anexo IV deste Edital. 

 
5. Critérios de Priorização dos Agricultores Familiares  
 
 5.1- Serão utilizados os seguintes critérios de priorização para elaboração da lista classificatória 
dos agricultores familiares, e suas organizações, aptos a fornecerem produtos ao PAA: 
 

Item Critério Indicador 
Elementos de Pontuação 

Situação Pontos 

1 Continuidade1 

1. Agricultor familiar que 
participou do PAA Municipal de 
Diadema em convênio encerrado 
em 2019  

Agricultor Individual 10 
Grupo formal ou informal com 

pelo menos 90% dos agricultores 
do Grupo enquadrados no critério 

10 

2 
Grupos 

Especiais2 
2. Agricultor familiar pertence a 

Grupo Especial  

Agricultor Individual 9 
Grupo formal ou informal com 

pelo menos 90% dos agricultores 
do Grupo enquadrados no critério 

9 

3 Cooperação 
3. Agricultores familiares 

organizados em Grupos Formais 
ou Informais 

Associação ou Cooperativa 
formalizada ou não formalizada 

8 

4 

Grupo “B” do 
PRONAF ou 
inserido no 
Cadúnico 

4. Agricultores familiares 
pertencentes ao grupo “B” do 

PRONAF ou inseridos no 
Cadúnico 

Agricultor individual  7 

Grupo formal ou informal com 
pelo menos 90% dos agricultores 
do Grupo enquadrados no critério 

7 

5 Gênero 5. Mulheres trabalhadoras rurais 

Agricultora individual 6 

Grupo formal ou informal com a 
participação de mulheres 

trabalhadoras rurais pronafianas 
6 

6 
Agricultores 
familiares 

6. Agricultores familiares não 
inseridos em nenhum dos critérios 

acima 

Agricultor familiar individual ou 
pertencente a grupo formal ou 

informal 
1 
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5.2- Para efeito de pontuação, o Grupo formal ou informal a que se refere este edital deverá ser 
constituído de no mínimo 10 agricultores familiares enquadrados no PRONAF.  
5.3- Para atendimento a Grupos Formais ou Informais, nos itens de 1 a 4 dos Critérios de 
Priorização, pelo menos 90% dos agricultores familiares apresentados pelo Grupo no Anexo II do 
Edital deverão atender aos critérios, conforme descrição do indicador, comprovado por meio da 
DAP enviada no envelope, entregue pelo Grupo.  
5.4- Serão selecionados 70 agricultores familiares que tiverem maior pontuação, os quais serão 
inseridos no Programa de Aquisição de Alimentos. Os demais integrarão o Cadastro de Reserva do 
PAA.  
 
6. Da organização das Compras  
 
6.1- A operação de compra será desenvolvida através de agendamento com prazo não inferior a 07 
dias da entrega, ocasião em que serão definidos os produtos a serem adquiridos com suas 
respectivas quantidades acordados entre a Secretaria de Segurança Alimentar e o representante do 
Grupo Formal ou Informal. 
 
 
7. Local e periodicidade de entrega dos produtos 
 
7.1- Os gêneros alimentícios deverão ser entregues no Banco de Alimentos de Diadema situado à 
Rua Marechal Floriano, 289 – Centro - CEP: 09912-030 – Diadema - SP, em data previamente 
agendada pela Secretaria de Segurança Alimentar, na qual o Coordenador do PAA no município 
atestará o seu recebimento.  
7.2- A Prefeitura de Diadema poderá oferecer apoio logístico aos agricultores fornecedores através 
de seus respectivos grupos representativos mediante acordo entre as partes para viabilizar a 
entrega dos produtos no endereço supramencionado. 
 
8. Forma de Pagamento 
 
8.1- Os pagamentos aos agricultores cadastrados serão realizados pelo Ministério da Cidadania – 
MC, diretamente aos agricultores cadastrados por meio de crédito em cartão bancário gerado pelo 
PAA, e para tanto cada agricultor deverá realizar os seguintes procedimentos:  
 
8.1.1. Cada agricultor deverá indicar na proposta a agência do Banco do Brasil de sua preferência 
para retirada do cartão do PAA;  
8.1.2. Não é necessário que o agricultor cadastrado abra uma conta corrente específica para o PAA, 
a geração do cartão bancário é o suficiente para o pagamento;  
8.1.3. O Agricultor deverá se dirigir à agência bancária indicada para retirar o seu cartão e para o 
cadastramento de senha;  
8.1.4. Após esse procedimento, o agricultor receberá o pagamento dos produtos fornecidos através 
deste cartão, podendo sacar os recursos em qualquer agência bancária ou em terminais eletrônicos 
da rede bancária autorizados. 
8.1.5. O agricultor poderá utilizar seu cartão como meio de pagamento, em estabelecimentos 
comerciais que aceitem transações eletrônicas com a bandeira vigente no cartão; 
 8.1.6. O agricultor não precisa realizar o saque o ou a utilização total dos recursos creditados no 
cartão.  
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8.2- O pagamento será realizado após o recebimento pela Prefeitura de Diadema dos produtos 
fornecidos de cada agricultor cadastrado e respectiva documentação fiscal a cada aquisição através 
do PAA.  

 8.3- Para que o pagamento seja processado, a documentação fiscal deve ter sido aprovada e o 
termo de Recebimento e Aceitabilidade bem como o Termo de Ateste de Notas Fiscais devem ser 
emitidos e assinados pela Prefeitura de Diadema. 
 
9. Disposições Gerais  
 
 9.1- Informações sobre esta Chamada Pública poderão ser obtidas na Secretaria de Segurança 
Alimentar pelo telefone 4057-8124, no horário de 9:00h às 16:30h, de segunda a sexta-feira, ou 
através do site www.diadema.sp.gov.br;  
 9.2- O limite individual de venda do Agricultor Familiar deverá respeitar o valor máximo de até R$ 
6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), por DAP por ano civil;  
 
 9.3- A definição dos produtos, volumes e preços dos alimentos adquiridos dos agricultores 
familiares serão pactuados no Projeto de Execução a ser elaborado pela Prefeitura, quando da 
conclusão do processo de seleção.  
 9.4- Todos os agricultores individuais, grupos formais e informais que apresentarem propostas a 
este Edital, com a documentação requerida, poderão fornecer produtos ao PAA, respeitada a ordem 
de prioridade indicada nos critérios de priorização dos agricultores. 
 
 

 
 

Diadema, 19 de fevereiro de 2021. 
 
 
 

Geraldo Antonio da Silva 
Secretário de Segurança Alimentar 
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ANEXOS DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 

 
Anexo I – Proposta de Fornecimento de Alimentos para Agricultores Individuais 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O 
PAA MUNICIPAL 

Exercício:  
2019 

Proposta nº (a ser preenchida pela 
Prefeitura) 

Data de Recebimento (a ser 
preenchida pela Prefeitura) 

I – IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR 
1. Nome do Proponente* 
2. Nº da DAP* 3. CPF* 
4. RG (Número e Órgão Emissor): * 5. Agência para retirada do Cartão de 

Pagamentos3* 
6. Endereço* 
7. CEP* 8. Município* 
9. DDD/Fone 10. E-mail 

II – RELAÇÃO DE PRODUTOS 
1. Produto* 2. Unidade* 3. Quantidade Total para o 

período (Kg)4 * 
4. Periodicidade de 
entrega5* 
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Anexo II – Proposta de Fornecimento de Alimentos para Grupos Formais ou Informais 
 
PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O 
PAA MUNICIPAL 
Exercício:  
2019 

Proposta nº (a ser 
preenchida pela 
Prefeitura) 

Data de Recebimento (a ser preenchida pela Prefeitura) 

I – IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO FORMAL OU INFORMAL 
1. Nome da Organização* 
 2. CNPJ 
6. Endereço* 
7. CEP* 8. Município* 
9. DDD/Fone* 10. E-mail* 
6. Nome do representante legal* 7. CPF* 

II – RELAÇÃO DE PRODUTOS 
1. 
Produto* 

2. 
Unidade* 

3. 
Quantidade 
Total para o 
período (Kg)4 
* 

4. Periodicidade de entrega5* 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Total do 
projeto 
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Anexo III – Relação de agricultores participantes da proposta do Grupo Formal ou Informal 
 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O 
PAA MUNICIPAL 

Exercício:  
2019 

Proposta nº (a ser preenchida pela 
Prefeitura) 

Data de Recebimento (a ser preenchida 
pela Prefeitura) 

I – IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO FORMAL OU INFORMAL 
1. Nome da Organização* 

II – IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR PARTICIPANTE 
1. 
Sequencia 

2. Nome do Agricultor* 

3. Nº da DAP* 4. CPF* 
5. RG (Número e Órgão Emissor): * 6. Agência para retirada do Cartão de 

Pagamentos3* 
II – IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR PARTICIPANTE 

1. 
Sequencia 

2. Nome do Agricultor* 

3. Nº da DAP* 4. CPF* 
5. RG (Número e Órgão Emissor): * 6. Agência para retirada do Cartão de 

Pagamentos3* 
II – IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR PARTICIPANTE 

1. 
Sequencia 

2. Nome do Agricultor* 

3. Nº da DAP* 4. CPF* 
5. RG (Número e Órgão Emissor): * 6. Agência para retirada do Cartão de 

Pagamentos3* 
II – IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR PARTICIPANTE 

1. 
Sequencia 

2. Nome do Agricultor* 

3. Nº da DAP* 4. CPF* 
5. RG (Número e Órgão Emissor): * 6. Agência para retirada do Cartão de 

Pagamentos3* 
II – IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR PARTICIPANTE 

1. 
Sequencia 

2. Nome do Agricultor* 

3. Nº da DAP* 4. CPF* 
5. RG (Número e Órgão Emissor): * 6. Agência para retirada do Cartão de 

Pagamentos3* 
II – IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR PARTICIPANTE 

1. 
Sequencia 

2. Nome do Agricultor* 

3. Nº da DAP* 4. CPF* 
5. RG (Número e Órgão Emissor): * 6. Agência para retirada do Cartão de 

Pagamentos3* 
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Anexo IV – Termo de Compromisso do Beneficiário Fornecedor 
 

TERMO DE COMPROMISSO DO BENEFICIÁRIO FORNECEDOR 
Eu, _________________________________________, CPF _____________________ declaro, 
sob as penas da lei, que: conheço e concordo com o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, 
criado pelo art. 19 da Lei nº 10.696, de 2 de julho 2003, atualizado pela Lei nº 12.512, de 14 de 
outubro de 2011, regulamentado pelo Decreto nº 7.775, de 4 de Julho de 2012, alterado pelo 
Decreto nº 8.293, de 12 de agosto de 2014, as resoluções do Grupo Gestor do PAA e demais 
regulamentos; 
-tenho conhecimento prévio da Proposta de Participação da Prefeitura de Diadema para 
operacionalização do PAA e concordo com os termos deste edital; 
-comprometo-me a entregar os produtos acordados para serem adquiridos no âmbito do PAA; 
-comprometo-me a fornecer ao PAA somente alimentos de minha própria produção; e 
-comprometo-me a respeitar o valor máximo do limite financeiro de R$ 6.500,00 (seis mil e 
quinhentos reais) disponibilizado por DAP para este ano civil, conforme estabelece o Decreto nº 
8.293/2014, independente da Unidade Executora com a qual estou operando as entregas 
(Prefeitura, Estado ou Conab). 
Da exclusão do Programa 
Estou ciente que qualquer irregularidade constatada e não denunciada poderá ensejar sanções de 
natureza civil, penal e administrativa e que ao descumprir as regras do PAA poderei ser excluído 
automaticamente do Programa. 
Validade do Termo 
O presente Termo de Compromisso tem a vigência da Proposta de Participação no PAA no 
exercício de 2019, podendo ser rescindido por qualquer uma das partes mediante comunicação 
expressa, com antecedência mínima de 30 dias. A Prefeitura de Diadema poderá encerrar o 
presente Termo caso este Beneficiário Fornecedor não cumpra com as diretrizes e obrigações do 
Programa, sendo permitido seu retorno somente após as adequações necessárias, com a 
observância da conveniência e oportunidade da administração pública. 
E por ter lido e estando de acordo com os termos apresentados, as obrigações assumidas e as 
condições estabelecidas, as partes assinam o presente Termo em duas vias de igual teor e para um 
só efeito. 
____________________________________________ 
Local e Data 
____________________________________________ 
Assinatura do Agricultor Familiar 
____________________________________________ 
Assinatura do Representante da Prefeitura de Diadema 
 
1- Entende-se por continuidade o atendimento aos agricultores familiares Pronafianos que 
participam ou já participaram do PAA Municipal em convênios encerrados no ano de 2019. 
2- Entende-se como Grupo Especial os agricultores familiares pronafianos definidos de acordo com 
a Portaria MDA nº111, de 20/11/03, quais sejam: quilombolas, comunidades indígenas, 
agroextrativistas, ribeirinhos e atingidos por barragens, além dos assentados e pré-assentados. 
3- Agência Bancária para retirada do cartão de pagamentos do Programa de Aquisição de 
Alimentos – PAA. 
4- A quantidade refere-se à capacidade total a ser fornecida durante a vigência do convênio 
5- Periodicidade indica quantas vezes o agricultor familiar vai entregar o total proposto. 
* Informações de preenchimento obrigatório. 



EDITAL 

 

A Secretaria de Segurança alimentar, da Prefeitura do Município de Diadema, faz 

saber, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, nos 

termos da Lei Complementar nº 455/18 e Decreto nº 7797/20 e, ainda, atendendo às 

solicitações da população local e de feirantes, quanto à composição das barracas da 

Feira Noturna da Praça da Moça (quinta-feira) e Serraria (domingo), abrirá vagas para 

empreendedores populares e feirantes, sendo que os empreendedores serão 

contemplados com os dois pontos de feira, já os feirantes somente com a Feira Noturna 

da Praça da Moça.  

Empreendedor Popular (somente morador do município) 

Pontos 

nas 

feiras 

Qtde. 

Barra

ca 

Produto a ser 

comercializado 

Código 

da Vaga  

Metragem 

máxima 

(m) 

Noturna 

da Praça 

da 

Moça(qu

inta-

feira) e  

Serraria 

(doming

o) 

01 Artigos Decorativos:  

Quadros/Painéis/Vasos/E

nfeites de pendurar ou 

afixar.  

FNSE-10 3 x 3 

01 Acessórios Pessoais: 

Bijuterias, relógios, 

chapéus, cintos, carteiras, 

óculos de sol, bonés.  

FNSE-20 3 x 3 

01 Acessórios Eletrônicos: 

Fones de ouvido, capas 
de celular, películas, 

carregadores.  

FNSE-30 3 x 3 

01 Acessórios para Pet: 

roupinhas, coleiras, 

brinquedos. 

FNSE-40 3 x 3 

 

Feirante (somente para a Feira Noturna da Praça da Moça) 

   

Qtde. 

barraca 

Produto a ser comercializado Código da 

Vaga  

Metragem 

(m) 

03 Fast Food (ramo a definir), não 

podendo ser igual aos já 

existentes. (escolha única)  

FN-50 3 x 3 

01 Aves Abatidas inteiras ou 

fracionadas, vísceras e miúdos. 

FN-60 8 x 2 

01 Produtos japoneses 

industrializados 

FN-70 4 x 4 

Em razão da pandemia, e com a redução do número de atendimento diário, a Central 

de Atendimento (Poupatempo Diadema) receberá inscrições no local, porém, somente 

mediante agendamento através do site: 

www.poupatempo.sp.gov.br→Serviços→Serviços Municipais→Demais 

municípios→Diadema→Se não conseguiu solicitar o serviço pela internet, clique 

aqui→Sim, tenho urgência→Escolha o dia dentro do período das inscrições 

estabelecido. 

As inscrições ocorrerão no período de 22/12/20 à 21/01/21, de segunda a sexta-feira, 

das 08h30 às 17h30, aos sábados, das 08h30 às 12h30. Os interessados deverão 

comparecer ao Poupatempo Diadema situado à Rua Amélia Eugênia, 397 Jd. 

Comércio – Diadema – SP munidos dos seguintes documentos abaixo relacionados, 

para inscrição: 

• Requerimento padrão (fornecido no local) indicando todos os dados 

do interessado e o Código da Vaga pretendida; 

• RG, CPF ou CNH (Carteira Nacional de Habilitação); 

• Comprovante de residência em nome do interessado, e caso esteja 

se inscrevendo para a vaga de empreendedor, precisa comprovar 

com conta de consumo (água, energia elétrica, telefone, cartão 

crédito) que é morador no município. 

 

Caso o número de inscritos seja superior ao número de vagas disponíveis, será 

realizado sorteio na Secretaria de Segurança Alimentar em 31/01/21, às 10h, mediante 

chamamento via e-mail e/ou telefone. A participação em caso de sorteio por parte da 

pessoa inscrita é obrigatória, caso não compareça será automaticamente eliminada do 

processo. 

Os contemplados com as vagas deverão atender as disposições da Legislação 

Municipal em vigor, além do cumprimento das exigências da Vigilância Sanitária. 

A validade do presente edital será de 01 (um) ano, contada a partir da data de sua 

publicação.  

 

 

Diadema, 17 de dezembro de 2020.  

 

 

José Francisco Dourado 

Secretário 

Segurança Alimentar 
 

http://www.poupatempo.sp.gov.br/
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
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Edital de chamamento público Nº 03/2021 – Processo Eletrônico nº 11260/2021 

 

A Prefeitura do Município de Diadema, através da Secretaria de Segurança Alimentar 
em conjunto com o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Diadema (Lei nº 
3.935/2019), fundamentados Lei Federal nº 13.019/2014, Decreto Municipal nº 7.506/2018 e 
Regimento Interno do Programa Banco de Alimentos, torna público o presente CHAMAMENTO 
PÚBLICO, a fim de cadastrar Organizações da Sociedade Civil Organizada, junto ao Programa 
Municipal Banco de Alimentos que tem como objetivo o combate ao desperdício de alimentos e 
a complementação alimentar dos beneficiários, através da arrecadação e doação de alimentos 
que perderam o valor comercial, porém permanecem próprios para o consumo. 

1. DO OBJETO 

1.1 O presente chamamento tem como objeto o cadastramento de 20 (vinte) Organizações 
Sociais para o desenvolvimento de parceria junto ao Banco de Alimentos do Município de 
Diadema onde serão contempladas 15 (quinze) Organizações que realizem atendimento ás 
famílias e 05 (cinco) Organizações que produzam refeições (produção local).  
 

1.2 As Organizações da Sociedade Civil que forem classificadas estarão aptas a receber 
também doação do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA nos termos da Resolução 
GGPAA nº 81/2018, alterada pela Resolução GGPAA nº 83/2020 do Ministério da 
Cidadania - Governo Federal.  
 

2. DAS CONDIÇÕES PARA O CADASTRAMENTO  
 

2.1. Somente podem se cadastrar no Programa Municipal Banco de Alimentos as 
Organizações da Sociedade Civil sem fins lucrativos, que já desenvolvam ações sociais 
envolvendo a comunidade situada no Município de Diadema. 

2.2. Para a realização do cadastramento entre as organizações sociais e o Programa 
Banco de Alimentos, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014, a Organização Social 
interessada deverá apresentar:  

I - Prova da propriedade ou posse legítima do imóvel, caso seja necessário à execução do 
objeto pactuado;  

II - Certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de dívida ativa, 
de acordo com a legislação aplicável de cada ente federado;  

III - Certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto 
registrado e eventuais alterações;  

IV - Documento que evidencie a situação das instalações e as condições materiais da entidade, 
quando essas instalações e condições forem necessárias para a realização do objeto 
pactuado;  
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V - Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;  

VI - Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e órgão 
expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - 
CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de cada um deles;  

VII - Cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona no 
endereço registrado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB;  

2.3. Em complemento a documentação no subitem anterior, apresentar:  

I - Cópia do registro no CMAS- Conselho Municipal de Assistência Social (se houver);  

II – Documentação comprobatória das atividades desenvolvidas pela organização em relação 
ao público-alvo.  

• Se a organização social for de atendimento à família, apresentar a lista com a relação 
dos beneficiários contendo: nome completo, CPF, endereço, número de identificação 
social (NIS), caso as famílias não tenham o número do NIS e a organização/entidade for 
contemplada terá a responsabilidade de orientar os munícipes a buscar o Centro de 
Referência da Assistência Social (CRAS).  

• Se organização social for de Produção Local, apresentar a listagem com a quantidade 
de pessoas atendidas indicando a faixa etária. 

III-  Formulário de inscrição preenchido e assinado na forma do Anexo I deste Edital;  

2.4. A Organização Social interessada em participar do Programa, deverá entregar a 
documentação em ENVELOPE IDENTIFICADO na Secretaria de Segurança Alimentar, situada 
à Rua Marechal Floriano, 289 – Centro, Diadema, SP, no período de 03 a 17 de novembro de 
2021, de segunda à sexta feira das 09 às 16 horas, excetuando-se feriado.  

2.5. A Organização Social deverá encaminhar a documentação de forma completa e 
legível, sendo responsável por garantir que todos os documentos solicitados estejam no 
envelope. 

2.6. Somente serão aceitos os envelopes com todos os documentos, os quais serão 
conferidos por um servidor da Secretaria de Segurança Alimentar na presença do responsável 
pela entrega que receberá um protocolo. 

2.7. A organização Social que for contemplada terá como contrapartida, a 
responsabilidade de realizar a retirada e transporte dos alimentos, no Banco de Alimentos, em 
veículo adequado, bem como a realização do acondicionamento dos alimentos em caixas 
plásticas próprias. 

2.8. A organização contemplada terá que cumprir com todas as responsabilidades 
descritas no Termo de Parceria, anexo III do presente edital.  
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3. DAS VEDAÇÕES:  

3.1. No que se refere às vedações, conforme explícito no artigo 39, da lei 13.019/2014, 
ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista nesta lei, a organização 
da sociedade civil que:  

I - Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no 
território nacional;  

II - Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;  

III - Tenha como dirigente agente político de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão 
ou entidade da administração pública de qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge 
ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo 
grau;  

IV - Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) anos, 
enquanto não for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e não forem quitados os 
débitos que lhe foram eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou revista a decisão pela 
rejeição;  

V - Tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a penalidade:  

a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração;  

b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;  

c) a prevista no inciso II do art. 73 da Lei 13.019/14;  

d) a prevista no inciso III do art. 73 da Lei 13.019/14 

VI - Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho 
de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;  

VII - Tenha entre seus dirigentes pessoa que:  

a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por 
Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos 
últimos 8 (oito) anos;  

b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em 
comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação;  

c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos 
estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.  

§ 1º - Nas hipóteses deste artigo, é igualmente vedada à transferência de novos recursos no 
âmbito de parcerias em execução, excetuando-se os casos de serviços essenciais que não 
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podem ser adiados sob a pena de prejuízo ao erário ou à população, desde que precedida de 
expressa e fundamentada autorização do dirigente máximo do órgão ou entidade da 
administração pública, sob a pena de responsabilidade solidária.  

§ 2º - Em qualquer das hipóteses previstas no caput, persiste o impedimento para celebrar 
parceria enquanto não houver o ressarcimento do dano ao erário, pelo qual seja responsável a 
organização da sociedade civil ou seu dirigente.  

§ 3º - A vedação prevista no inciso III do caput deste artigo, no que tange a ter como dirigente 
agente político de Poder, não se aplica aos serviços sociais autônomos destinatários de 
contribuições dos empregadores incidentes sobre a folha de salários. 

4. DA SELEÇÃO E CRITÉRIO DE DESEMPATE. 

4.1. Para fins de classificação e desempate serão considerados os seguintes critérios, 
com pontuação cumulativa: 

 

 

5. DOS PRAZOS E DO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO 

5.1. A comissão de seleção avaliação será formada por representantes da equipe 

QUESITO CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

Região Norte 1

Região Sul 2

Região Leste 1

Região Oeste 1

Região Centro 1

1

1

1

1

1

1

1

3

2

1

3

2

1

0

1.Território de atuação
Atua em territórios prioritários em 
regiões com menor número de 
organizações.

2. Público Alvo

3. Tempo de experiência 

4. Experiência voltada a 
geração de renda 

Crianças 0 a 06 anos;

Mulheres em situação de violência doméstica;

Idosos;

Pessoas em situação de rua; 

25 meses ou + meses;

13 a 24 meses;

06 a 12 meses;

Não tem. 

Pessoas com deficiência;

População LGBTQI+;

Família.

De 25 ou + meses;

13 a 24 meses;

12 meses;
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técnica da Secretaria de Segurança Alimentar e representantes do Conselho de Segurança 
Alimentar (CONSEAD), conforme publicação da Ata de 06/04/2021, no Diário Oficial em 03 de 
julho de 2021, abaixo relacionados: 

I- Câmara temática do CONSEAD: 

Bianca Oliveira 
Núbia Ester da Silva Barros 
Zuleica Maria da Silva 
II- Equipe técnica da Secretaria de Segurança Alimentar: 

Elaine Marques Barbosa 
Edna Verônica Mendes da Cunha 
Jaqueline Herculano da Cruz  
 

5.1.1. Será considerado impedido de participar da comissão de avaliação o 
membro que tenha interesse direto neste edital. 

5.1.2. Configurado o impedimento do item anterior, deverá ser designado 
membro substituto.  

5.2. A documentação encaminhada será analisada pela Comissão de Avaliação, bem 
como será realizada visita nas dependências da Organização, no prazo de até 30 (trinta) dias, 
que se inicia no dia útil seguinte ao término do prazo de envio indicado no item 2.4. 

5.3. Concluída a análise da documentação e visitas pela Comissão de Avaliação, será 
divulgada a lista informando resultado com a classificação final.  

5.3.1. Serão classificadas 20 (vinte) organizações sendo: 15 (quinze) que 
realizem atendimento ás famílias e 05 (cinco) de produção local, que apresentarem a 
maior pontuação e 10 (dez) serão classificadas como suplentes, conforme os critérios 
de seleção e desempate. 

5.4. Serão consideradas inaptas as organizações que não se enquadrarem nos critérios 
definidos neste edital. 

5.5. Para efeitos de desempate entre as organizações consideradas aptas, a 
classificação considerará a maior pontuação obtida no quesito 1, seguida da maior pontuação 
no quesito 2, e assim sucessivamente. 

5.6. A lista com a classificação final das organizações contempladas será publicada no 
site da prefeitura de Diadema e no diário oficial.  

5.6.1. As entidades aptas assinarão Termo de Parceria junto ao Programa 
Banco de Alimentos (Anexo III) deste edital.   

5.7. As organizações interessadas em interpor recurso terão o prazo de 03 dias úteis 
contados da data da publicação do resultado. 
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5.7.1. O recurso deverá ser formulado de acordo com o Anexo II deste Edital, e 
deverá ser protocolado na Secretaria de Segurança Alimentar, em envelope identificado 
com o nome da organização com o Título “Recurso – Edital de cadastramento PBA”.  

5.7.2. A Comissão de Avaliação terá o prazo de até 3 (três) dias úteis para 
divulgar o resultado do julgamento dos recursos apresentados.  

5.8. As decisões da Comissão de Avaliação serão fundamentadas e lavradas em ata.  

6. DOS REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO  

6.1. Para a celebração de parcerias previstas em Lei 13.019/2014, artigo 33, as 
organizações da sociedade civil deverão ser regidas por estatutos cujas normas disponham, 
expressamente, sobre: 

I - Objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social;  

II - a constituição de conselho fiscal ou órgão equivalente, dotado de atribuição para opinar 
sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais 
realizadas;  

III - a previsão de que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja 
transferido à outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos desta Lei e 
cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta;  

IV - normas de prestação de contas sociais a serem observadas pela entidade, que 
determinarão, no mínimo:  

a) a observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileiras 
de Contabilidade;  

b) que se dê publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, 
ao relatório de atividades e demonstrações financeiras da entidade, incluídas as certidões 
negativas de débitos com a Previdência Social e com o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS, colocando-os à disposição para exame de qualquer cidadão.  

V - Possuir:  

a) no mínimo, um ano de existência, com cadastro ativo, comprovado por meio de 
documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, admitida a redução desse prazo por ato específico do 
Município de Diadema na hipótese de nenhuma organização atingi-lo;  

b) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza 
semelhante; 

 c) instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o 
desenvolvimento das atividades previstas na parceria e o cumprimento das metas 
estabelecidas.  
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Parágrafo único. Serão dispensados do atendimento ao disposto no inciso III do caput os 
serviços sociais autônomos destinatários de contribuições dos empregadores incidentes sobre 
a folha de salários. 

6.2. A parceria das Organizações Sociais e o Programa Banco de Alimentos serão 
formalizadas mediante a celebração de Termo de Colaboração (Anexo III) com cláusulas 
essenciais (artigo 42, da lei 13.019/14).  

 
7. DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  

 
7.1. O Monitoramento e Avaliação será realizado pela Comissão, nomeada através da 

Portaria GP nº 1162/2021 de 08/07/2021, assim constituída:  
-  Elaine Marques Barbosa - Nutricionista - Prontuário nº. 111.327 e; 
-  Jaqueline Herculano da Cruz - Assistente Social - Prontuário nº. 117.068  
 

7.1.1 A comissão contará também com o apoio do CONSEAD para 
acompanhar as atividades das organizações sociais, conforme previsto 
no Decreto e Regimento Interno do Programa Banco de Alimentos. 

 
8. DAS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  

 
8.1. São atribuições da comissão:  

I - Manter atualizada a documentação das organizações cadastradas no Programa Banco de 
Alimentos; 

II - Realizar o cadastramento dos usuários nas organizações de atendimento ás famílias 
seguindo os critérios estabelecidos pelo Decreto N° 7.506/2018 e regimento interno do 
Programa Banco de Alimentos; 

III - Realizar reuniões informativas e oficinas de formação com as lideranças das organizações, 
com o objetivo de ampliar o olhar para as ações voltadas à política de segurança alimentar, e 
realizar a prestação de contas do atendimento ás organizações no período recorrente; 

IV - Acompanhar a prestação de contas do atendimento das famílias, por meio de verificação 
da listagem de entrega das doações, após a devolução destas pela organização social, 
ressaltando que a devolução deverá ser feita em período anterior ao da próxima doação; 

V - Realizar encontros temáticos formativos com temas sobre a educação alimentar, com os 
usuários das organizações, com objetivo de ampliar o acesso a informações promotoras de 
saúde e qualidade de vida;  

VI - Visitar periodicamente e sistematicamente as organizações e/ou as unidades onde estão 
sendo executados os serviços, seja de atendimento às famílias, seja de produção local de 
alimentação, para cumprimento do objeto da parceria; 
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VII - Prestar contas ao Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Diadema – 
CONSEAD, sobre as atividades das organizações cadastradas no que se refere às ações 
relacionadas a parceria estabelecida, bem como informar a respeito de qualquer 
descumprimento de regras estabelecidas pela legislação pertinente; 

VIII - Realizar anualmente pesquisa de indicadores de qualidade do serviço ofertado com os 
beneficiários do Programa Banco de Alimentos a fim de subsidiar na avaliação da parceria 
celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados. 

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

9.1. Conforme estabelecido no artigo 73, da lei 13.019/2014, no que se referem às 
sanções Administrativas, as Organizações Sociais, que executarem parcerias junto 
ao poder público, estando em desacordo com a legislação específica, a 
administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar à organização parceira as 
seguintes sanções:  

I – Advertência;  

II – Suspensão; 

III - declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar termos de 
fomento, termos de colaboração e contratos com órgãos e entidades de todas as esferas de 
governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pelos 
prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II deste 
artigo. 
 
     Parágrafo único. A sanção estabelecida no inciso III do caput deste artigo é de competência 
exclusiva do Ministro de Estado ou do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, 
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da 
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

10.  DA VIGÊNCIA 
 

10.1 A vigência do Termo de Parceria da Organização Social junto ao Programa Banco de 
Alimentos terá duração de 05 (cinco) anos, desde que a organização social esteja de 
acordo com os critérios pactuados no Termo de Parceria. 

 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  

11.1. A comissão de seleção e avaliação é soberana e compete a ela avaliar e resolver os 
casos omissos neste Edital  

 

Diadema, setembro de 2021. 
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ANEXO I 
 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO - EDITAL DE CHAMAMENTO 
PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS 

 
 
Á Gestão do Programa Banco de Alimentos do Município de Diadema 
 
 
A Organização Social ______________________________________________ (razão social) 
inscrita no CNPJ sob o número ______________________________, representada pelo 
presidente _________________________________________________(nome completo), CPF 
nº _______________________, declara interesse em participar do Programa Banco de 
Alimentos, instruindo o presente formulário com as seguintes informações:  
 

Dados da organização (sede administrativa) 
 

Razão social: 
Nome fantasia/popular: 
CNPJ: 
Endereço completo com CEP: 
Site: 
Email: 
Telefone comercial: 
Telefone celular: 
 

Dados do Presidente 
 

Nome completo ou nome social: 
RG:                                                                CPF: 
Endereço completo com CEP: 
Telefone comercial: 
Telefone pessoal: 
E-mail: 

 
Dados do vice-presidente ou representante 

 
Nome completo ou nome social: 
RG:                                                                CPF: 
Endereço completo com CEP: 
Telefone comercial: 
Telefone pessoal: 
E-mail: 
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Eixo de atuação-Atendimento 

 
Público Atendido: 
 
Sim/Não Descrição  Quantidade 
 Primeira infância  

0 a 06 anos 
 

 Crianças -07 a 14 anos  
 Adolescentes 15 a 18 

anos 
 

 Mulheres em situação de 
violência 

 

 Idosos -acima de 60 anos  
 Pessoa em situação de 

rua 
 

 Pessoa com deficiência   
 População LGBTQI+  
 Família  
 
Informações sobre o público atendido 
 
Descrever abaixo a situação do público atendido pontuando a situação de insegurança 
alimentar. 

 
 

Indicar abaixo o(s) territórios em que o público é atendido 

 
 

 
Horário de atendimento 
Sim/Não Dias da semana Horário de funcionamento 
 Segunda a sexta feira  
 Sábados   
 Domingos  
 Feriados  
 Outro/indicar  
 
Parceiros: 
Parceria (Termo de colaboração ou Termo de fomento com a administração pública) 
Sim/Não Esfera Em caso positivo, indicar o nome da Secretaria ou 

Ministério, o nome do projeto e se há repasse especifico 
para a alimentação. 
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 Governo Federal 
do Brasil 

 

 Governo Estadual 
de São Paulo 

 

 Prefeitura de 
Municipal /qual 

 

 
Demais Parcerias: 
 
Sim/Não Entidade Nome da organização social e do 

Projeto 
 Instituição de Ensino ( escola ou 

universidade) 
 

 Empresas  
 Organização da Sociedade Civil  
 Instituição Religiosa  
 Outro   
 
Estrutura da Organização Social 
 
Sim/Não Espaço Quantidade Porte(P,M,G) 
 Sanitários   
 Copa/cozinha   
 Refeitório   
 Salas de atendimento em 

grupo/ e para atividades 
comunitárias 

  

 Outros/indicar   
 
Alimentação do público atendido: 
Caso realize o preparo de refeições: 
 
Sim/Não Refeição Número de pessoas servidas 
 Café da manhã  
 Almoço  
 Lanche da tarde  
 Sopão  
 Jantar  
 Número total de pessoas servidas  
 O custeio das refeições oferecidas é 

oriundo de convênio? 
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Pessoas autorizadas a fazerem as retiradas das doações: 
 
Nome completo E-mail e telefones 
  
  
 
Qual a forma de transporte para a retirada das doações: 
 
Veículo próprio/locado Capacidade de transporte 
  
  
  
  

 
 
 
 

Diadema, ___ de _____________, de 2021. 
 
 
 
 

Assinatura do responsável legal. 
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ANEXO II 
 

MODELO DE RECURSO - EDITAL DE CHAMAMENTO 
PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS 

 
A Organização Social __________________________________________, inscrita sob o 
CNPJ_____________________________, com sede à________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
(Endereço completo, nome da rua, número, bairro e cep), vem apresentar recurso 
fundamentado contra o resultado da classificação para fins de cadastramento no Programa 
Banco de Alimentos de Diadema, conforme divulgado na lista publicada no diário oficial e site 
da prefeitura do Município de Diadema, no dia __do mês de ____________de 2021, pelas 
seguintes razões: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
(descrever detalhadamente as razões pelas quais a organização social que a avaliação deve 
ser revisada), destacando o evento ou elemento que não foi considerado pela Comissão de 
Avaliação. 
Para tanto, este recurso segue acompanhado dos seguintes documentos que comprovam o 
alegado: (elencar documentos com título e descrição para cada um). 
 
 
 
 

Diadema, ___ de _____________, de 2021. 
 
 
 
 

Assinatura do responsável legal. 

 

 

 

 



   

 

 

 

14 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
Secretaria de Segurança Alimentar 

 

ANEXO III 

 
TERMO DE COLABORAÇÃO 

 
 

Pelo presente instrumento, de um lado o Programa Banco de Alimentos do Município de 
Diadema, situado à Rua Marechal Floriano, 289, Centro, Diadema - SP, gerenciado pela 
Prefeitura Municipal de Diadema, inscrita no CNPJ nº 46.523.247/0001-93, através da 
Secretaria da Segurança Alimentar, neste ato representado pelo Sr. Secretário Municipal, 
Geraldo Antonio da Silva, de acordo com as diretrizes da política de Segurança Alimentar e 
Nutricional,  estabelecida pelas Leis Municipais nº 3.935, de 12 de dezembro de 2019 
(Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Diadema); Lei nº 3.155 de 14 de 
outubro de 2011 (Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional) e Lei Nº 13.019/14 e de 
outro lado, a Organização Social .......................................................................................... 
............................................................CNPJ......................................................, situada à 
Rua ........................................................................................................ - ......................./ SP, 
CEP..........................,neste ato representada(o) pelo(a) Sr.(a) 
presidente........................................................................, firmam o presente Termo de 
Compromisso de comum acordo, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente instrumento tem por objetivo cadastrar a Organização Social acima 
identificada para receber alimentos do Programa Banco de Alimentos do Município de 
Diadema. 

Parágrafo único - A distribuição dos alimentos à organização dependerá das doações 
realizadas pelos Parceiros Doadores ao Programa Banco de Alimentos de Diadema, e será 
sempre a título precário e gratuito.  

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

2.2. A Organização Social parceira deverá permitir aos técnicos do Programa Banco de 
Alimentos do Município de Diadema o acompanhamento, a supervisão e a fiscalização da 
distribuição dos alimentos, especialmente, para assegurar a qualidade do Programa, 
obrigando-se a: 

I- Manter atualizada sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, 
apresentar anualmente cópia deste registro. Quanto ao estatuto e ata de eleição 
e posse da diretoria que representa a organização, estes documentos deverão 
se atualizados sempre que houver alguma alteração. 
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II- Permitir o acesso de técnicos da Secretaria da Segurança Alimentar e membros 
do CONSEAD às instalações e registros dos beneficiários do Programa, visando 
o acompanhamento das ações; 

 
III- Comparecer, sempre que convocadas, às formações, eventos, reuniões, 

treinamentos, oficinas e outras atividades definidas pelo Programa. 
 

IV- Acolher as famílias cadastradas pela equipe do Serviço Social da Secretaria da 
Segurança Alimentar e as encaminhadas pelos serviços de Proteção no 
município. 

 
V- Prevenir a duplicidade no atendimento das famílias, responsabilizando-se pelo 

monitoramento das mesmas, contribuindo para a sua promoção e autonomia. 
 

VI- Orientar e informar antecipadamente às famílias, direta ou indiretamente, sobre 
todos os critérios estabelecidos pelo Programa Banco de Alimentos de Diadema, 
alertando-as para a proibição da comercialização dos produtos, bem como para 
o consumo dentro do prazo de validade dos mesmos; 

 
VII- Manter em seus arquivos relações nominais das famílias beneficiárias com 

comprovantes das entregas dos alimentos, devidamente quantificados e 
assinados, ou do consumo realizado pela própria organização social; 

 
VIII- Distribuir os alimentos, respeitando os prazos de validade afixados em cada 

produto, bem como a sua adequada manipulação e armazenamento. 
 

IX- Não cobrar qualquer taxa ou assemelhados, mesmo que a título simbólico, pela 
entrega dos alimentos às pessoas ou famílias cadastradas; 

 
X- Desenvolver em parceria com os setores públicos e privados, atividades 

socioeducativas e de geração de renda com pessoas ou famílias sob o risco 
nutricional que não disponham de alimentos suficientes para sua subsistência; 

 
XI- Responsabilizar-se pela coleta dos alimentos junto ao Banco de Alimentos do 

Município de Diadema bem como pelo transporte adequado dos mesmos, sendo 
responsável pelas despesas decorrentes desta ação; 

 
XII- Comprometer-se pela não utilização dos alimentos na realização de eventos 

com caráter lucrativo; 
 

XIII- Autorizar a colocação de placa em local visível aos usuários, identificando a 
parceria da organização com o Programa Banco de Alimentos; 

 
XIV- Atender todas as disposições constantes no Decreto Municipal N° 7.506, de 23 

de maio de 2018; 
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XV- Conhecer os objetivos e a estrutura de funcionamento do Programa Banco de 
Alimentos; 

 
XVI- Ter ciência que os critérios para a distribuição dos alimentos poderão ser 

modificados conforme deliberação do CONSEAD; 

Parágrafo único- Em casos específicos, a organização social compromete-se a informar 
às famílias de que os alimentos serão distribuídos por um prazo de até 24 meses. Avaliada 
a necessidade, atestada pela equipe técnica do Serviço Social da Secretaria de Segurança 
Alimentar, esse prazo poderá ser prorrogado, mediante atualização cadastral. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO BANCO DE ALIMENTOS 

3.1. Ao Banco de Alimentos compete:  

I- Realizar captação permanente de alimentos;  

II- Realizar triagem, seleção e definição da quantidade per capta de alimentos para cada 
organização;  

III- Manter atualizada a documentação das organizações cadastradas no Programa Banco 
de Alimentos; 

IV - Realizar o cadastramento dos usuários nas organizações de atendimento ás famílias 
seguindo os critérios estabelecidos pelo Decreto N° 7.506/2018 e regimento interno do 
Programa Banco de Alimentos; 

V - Realizar reuniões informativas e oficinas de formação com as lideranças das 
organizações, com o objetivo de ampliar o olhar para as ações voltadas à política de 
segurança alimentar, e realizar a prestação de contas do atendimento ás organizações no 
período recorrente; 

VI - Acompanhar a prestação de contas do atendimento das famílias, por meio de 
verificação da listagem de entrega das doações, após a devolução destas pela 
organização social, ressaltando que a devolução deverá ser feita em período anterior ao da 
próxima doação; 

VII - Realizar encontros temáticos formativos com temas sobre a educação alimentar, com 
os usuários das organizações, com objetivo de ampliar o acesso a informações promotoras 
de saúde e qualidade de vida;  

VIII - Visitar periódica e sistematicamente as organizações e/ou as unidades onde estão 
sendo executados os serviços, seja de atendimento às famílias, seja de produção local de 
alimentação, para cumprimento do objeto da parceria; 

IX - Prestar contas ao Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Diadema – 
CONSEAD, sobre as atividades das organizações cadastradas no que se refere às ações 
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relacionadas a parceria estabelecida, bem como informar a respeito de qualquer 
descumprimento de regras estabelecidas pela legislação pertinente; 

X - Realizar anualmente pesquisa de indicadores de qualidade do serviço ofertado com os 
beneficiários do Programa Banco de Alimentos a fim de subsidiar na avaliação da parceria 
celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados. 

Parágrafo único - Excepcionalmente, poderão ser beneficiadas com quota de alimentos, 
as famílias inseridas em outros Programas desenvolvidos pela Secretaria de Segurança 
Alimentar e pelas Secretarias da Saúde, Assistência Social e Cidadania. 

CLAUSULA QUARTA– DA VIGÊNCIA 

4.1. O presente termo será validado por 05 (cinco) anos, podendo a qualquer tempo e 
por iniciativa de qualquer das partes, ser rescindido, mediante notificação prévia de no 
mínimo 60 (sessenta) dias, com as respectivas condições, sanções e delimitações claras 
de responsabilidades.  

CLAUSULA QUINTA – DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

5.1. O Monitoramento e Avaliação serão realizados pela Comissão, nomeada através da 
Portaria GP nº 1162/2021 de 08/07/2021, assim constituída:  

- Elaine Marques Barbosa - Nutricionista - Prontuário nº. 111.327 e; 
- Jaqueline Herculano da Cruz - Assistente Social - Prontuário nº. 117.068  

5.1.1. A comissão contará também com o apoio do CONSEAD para 
acompanhar as atividades das organizações sociais, conforme previsto no 
Decreto e Regimento Interno do Programa Banco de Alimentos. 

 
CLAUSULA SEXTA – DA GESTÃO 

6.1. A Gestão da parceria será de responsabilidade da Sra. Edna Verônica Mendes da 
Cunha – Prontuário 119526 - Coordenadora do Programa Banco de Alimentos ou a outrem 
que venha substitui-la na Coordenação do Programa.  
 

CLAUSULA SÉTIMA– DAS PENALIDADES  

7.1. A Organização obriga-se ao cumprimento das cláusulas e condições executórias 
constantes no presente instrumento, sob a pena de rescisão pelo descumprimento bem 
como pela exclusão imediata do cadastro, sem prejuízos de outras penalidades previstas 
em Lei. 

Parágrafo Único- O não comparecimento de um dos representantes da organização social 
em reuniões estabelecidas pela equipe técnica da Secretaria de Segurança Alimentar e 



   

 

 

 

18 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
Secretaria de Segurança Alimentar 

 

Programa Banco de Alimentos acarretará na suspensão do atendimento com as doações 
até que a próxima reunião aconteça. 

CLAUSULA OITAVA - DO FORO 

8.1. As partes elegem o foro da Comarca de Diadema para dirimir as questões 
eventualmente surgidas em decorrência da execução do previsto neste instrumento, com 
renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente termo em duas vias de igual teor, para 
todos os fins efeitos de direito. 

 

Diadema,      de                           2021. 
 
 
 

_______________________________________ 
Secretário de Segurança Alimentar 

 
 
 

_________________________________________ 
Presidente da Organização 

 
 
 
 

Testemunhas: 
 
 
1____________________________              2_______________________ 
Nome legível                                                       Nome legível  
Número de RG                                                    Número de RG 

 
 



EDITAL  

 A Secretaria de Segurança Alimentar faz saber a todos quantos o presente 

Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, nos termos da Lei 

Complementar nº 455/18 e Decreto nº 7797/20, e, ainda, atendendo às 

solicitações da população local, quanto à composição das barracas de algumas 

feiras abrirá vaga de feirante para o ramo: Bolos, Biscoitos, Pães, Chá e Café 

Artesanal e/ou Moído na Hora; com dois pontos de feira. 

 

Código 

da Vaga 

Feiras  Dia da 

semana 

Endereço Metragem 

(m) 

F-81 

Jardim 

Canhema 

sábado Rua Santa 

Efigênia 
4 x 2 

Diadema 

“A” 

domingo Rua Manoel 

da Nóbrega 

 

Em razão da pandemia, e com a redução do número de atendimento diário, a 

Central de Atendimento (Poupatempo Diadema) receberá inscrições no local, 

porém, somente mediante agendamento através do site: 

www.poupatempo.sp.gov.br→Serviços→Serviços Municipais→Demais 

municípios→Diadema→Se não conseguiu solicitar o serviço pela internet, 

clique aqui→Sim, tenho urgência→Escolha o dia dentro do período das 

inscrições estabelecido. 

As inscrições ocorrerão no período de 22/12/20 à 21/01/21, de segunda a sexta-

feira, das 08h30 às 17h30, aos sábados, das 08h30 às 12h30. Os interessados 

deverão comparecer ao Poupatempo Diadema situado à Rua Amélia Eugênia, 

397 Jd. Comércio – Diadema – SP munidos dos seguintes documentos abaixo 

relacionados, para inscrição: 

• Requerimento padrão (fornecido no local) indicando todos os 

dados do interessado e o Código da Vaga pretendida; 

• RG, CPF ou CNH (Carteira Nacional de Habilitação); 

• Comprovante de residência em nome do interessado. 

Caso o número de inscritos seja superior ao número de vagas disponíveis, será 

realizado sorteio na Secretaria de Segurança Alimentar em 30/01/21, às 10h, 

mediante chamamento via e-mail e/ou telefone. A participação em caso de 

sorteio por parte da pessoa inscrita é obrigatória, caso não compareça será 

automaticamente eliminada do processo. 

Os contemplados com as vagas deverão atender as disposições da Legislação 

Municipal em vigor, além do cumprimento das exigências da Vigilância 

Sanitária. 

A validade do presente edital será de 01 (um) ano, contada a partir da data de 

sua publicação.  

 

  

 

Diadema, 16 de dezembro de 2020.  

 

 

José Francisco Dourado 

Secretário 

Segurança Alimentar 

 

http://www.poupatempo.sp.gov.br/
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