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PROCESSO LICITATÓRIO 010/2015 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 001/2015 

CHAMADA PÚBLICA 001/2015 
 

 

De ordem do Sr. Prefeito Municipal de Carmo do Paranaíba - MG, através da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Lazer e Esporte, por intermédio da Comissão Permanente de 

Licitações de acordo o art. 25 inciso I da Lei n.° 8.666, de 21/06/93 e atendendo à LEI Nº. 11.947/2009 

RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº. 038/2009 e RESOLUÇÃO N.25/2012 CD/FNDE, realiza o Processo de 

Inexigibilidade de Licitação, para realizar a presente CHAMADA PÚBLICA. O protocolo dos 

envelopes será até às 12h50min horas do dia 09/03/2015 e abertura a partir das 13h00min do dia 

09/03/2015. LOCAL: Sala de Licitações (Av. Costa Júnior, 306, Centro, Carmo do Paranaíba). Quando 

será recebida a documentação exigida abaixo de acordo com o Grupo e o Projeto de Venda de Gêneros 

alimentícios da Agricultura familiar para alimentação escolar. 

 

1- OBJETO E EXECUÇÃO DO OBJETO:  

 

1.1 - O objeto do presente é a Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS provenientes da 

Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados à alimentação dos alunos da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental das Escolas Municipais Rurais e Urbanas, com recursos 

dos Convênios PNAP/FNDE e PNAEF-PNAE/FNDE, respectivamente; dos alunos dos Centros 

Municipais de Educação Infantil, com recursos do Convênio PNAC/FNDE; dos alunos da Educação 

de Jovens e Adultos – EJA – das Escolas Municipais Urbanas, com recursos do Convênio PNAE-

EJA/FNDE, e dos alunos do Programa Mais Educação das Escolas Municipais Urbanas com 

recursos do Convênio PNAE-Programa Mais Educação/FNDE. 

 

2.1 - Prazo de Execução:  

 

O prazo de execução do objeto será para consumo de 12 (doze) meses. 

 

2 - DO FORNECIMENTO: 

                 

2.1 - O Licitante credenciado se responsabiliza pelo fornecimento dos produtos conforme 

objeto do presente Edital, que deverá ser entregues semanalmente e diretamente nas escolas e 

centros municipais, conforme cronograma Anexo I, elaborado pela Secretaria Municipal de 

Educação, sem ônus para o Município e fica na obrigação de aceitar a REQUISIÇÃO que 

porventura lhe seja enviada como resultado da presente Licitação. 

 

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
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3.1 - Poderão participar do presente procedimento de aquisição Grupos Formais da 

Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais constituídos em Cooperativas e 

Associações.  

 

4 – DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO: 

 

4.1. Os documentos para habilitação no presente certame deverão ser protocolizados no dia, 

horário e local especificado abaixo: 

 

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até dia 09 de março de 2015 até às 12h50min. 

ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 09 de março de 2015 a partir das 13h00min. 

LOCAL DO PROTOCOLO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Sala de reuniões da Divisão 

de Compras e Licitações, situada à Av. Costa Júnior n° 306, Centro, em Carmo do Paranaíba-MG. 

 

5 -  DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO: 

 

5.1 - Grupos Informais de Agricultores Familiares e de Empreendedores Familiares 

Rurais: 

 

Deverão entregar à Comissão julgadora os documentos relacionados abaixo para serem 

avaliados e aprovados: 

5.1.1. Cópia e original de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

5.1.2. Cópia da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF) DAP principal, ou extrato da DAP, de cada Agricultor Familiar 

participante; 

5.1.3. Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação 

Escolar elaborado individualmente para cada Produtor Rural; 

5.1.4. Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pela 

Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 

5.1.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado; 

5.1.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do Município de Carmo do 

Paranaíba; 

5.1.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em vigor; 

5.1.8. Declaração de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos a não ser na condição de aprendiz a partir 

de 14 anos, se for o caso (Decreto 4.358, 05/09/02). Anexo IV. 

 

5.2 - Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais: 

 

Constituídos em Cooperativas e Associações deverão entregar à Comissão Julgadora os 

documentos relacionados abaixo para serem avaliados e aprovados: 
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5.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

5.2.2. Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Jurídica para associações e 

cooperativas; 

5.2.3. Cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada na Junta 

Comercial, no caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de 

associações. No caso de empreendimentos familiares, deverá ser apresentada cópia do Contrato 

Social, registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica; 

5.2.4. Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação 

Escolar; 

5.2.5. Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pela 

Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 

5.2.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado; 

5.2.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do Município de Carmo do 

Paranaíba; 

5.2.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em vigor; 

5.2.9. Declaração de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos a não ser na condição de aprendiz a partir 

de 14 anos, se for o caso (Decreto 4.358, 05/09/02). Anexo IV. 

 

  Obs: Os documentos deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório, 

ou na Prefeitura Municipal, pelo servidor autorizado mediante a apresentação dos originais 

dos documentos para conferência. 

 

6 – PREÇO 

 

O preço de compra dos gêneros alimentícios será de acordo com a tabela fornecida pela 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Lazer e Esporte, que foi embasada pela Tabela da 

CONAB, preços pesquisados no mercado e produtores da região. (PLANILHA DE PREÇOS - 

ANEXO II) 

 

7 - CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS 

 

7.1 Especificações Técnicas: 

 

7.1.1 A especificação técnica dos gêneros alimentícios a serem ofertados deverá ser a 

seguinte: 

 

7.1.2 As verduras e legumes deverão ser de boa qualidade, com tamanho médio 

padronizado. 

 

7.1.3 As hortaliças deverão estar frescas, inteiras e sãs, no ponto de maturação adequado 

para consumo. 
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7.1.4 As folhas deverão se apresentar intactas e firmes. 

 

7.1.2 Deverão estar isentas de: 

 

7.1.5 Substâncias terrosas. 

7.1.6 Sem sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa. 

7.1.7 Sem parasitas, larvas ou outros animais nos produtos e embalagens. 

7.1.8 Sem umidade externa anormal. 

7.1.9 Isentas de odor e sabor estranhos. 

7.1.10 Isenta de enfermidades. 

7.1.11 Não deverão estar danificadas por lesões que afetem a sua aparência e utilização. 

7.1.12 A especificação dos gêneros alimentícios a serem registrados está disponível no 

Anexo II. 

 

8 – DA ENTREGA 

 

A entrega deverá ser feita de acordo com o cronograma Anexo I, elaborado pela Secretaria 

Municipal de Educação, sem ônus para o Município e fica na obrigação de aceitar a REQUISIÇÃO 

que porventura lhe seja enviada como resultado da presente Licitação. 

 

8.1 - Período de Fornecimento: 

 

O fornecimento será parcial de acordo com as determinações da responsável da merenda 

escolar da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos e a entrega dos produtos será por um 

período de 12 meses, após a data de assinatura do contrato que ocorrerá em até cinco dias do 

resultado apurado deste Edital de chamada pública; 

 

8.2 - Previsão de Quantidade de Gêneros Alimentícios a serem Adquiridos: 

 

A quantidade de gêneros alimentícios a serem adquiridos é estimada com base nos cardápios 

elaborados por nutricionista do Município e executados através da Secretaria de Educação, Cultura, 

Lazer e Esporte. Anexo I. 

 

8.3 – Contrato: 

 

A minuta de Contrato da venda dos gêneros alimentícios deverá ser celebrada entre o 

Município e o (s) Vendedor (es) habilitados nesta chamada pública, será feito conforme modelo 

constante no Anexo III. 

 

8.4 - Pagamentos das faturas: 

 

8.4.1. Os pagamentos do fornecimento feito pelo fornecedor da agricultura familiar ou 

empreendedor familiar rural habilitado, como consequência da comercialização de gêneros 

alimentícios, serão realizados pelo Município em até quinze dias após a entrega. 
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8.4.2. Caso incidam impostos sobre a venda dos produtos correrá por conta do fornecedor da 

agricultura familiar ou Empreendedor rural. 

 

8.4.3. O pagamento somente será realizado em Conta Bancária do produtor. 

 

9 -  CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

9.1. Serão consideradas as propostas classificadas, que preencham as condições fixadas 

nesta Chamada Pública. 

 

9.2. Cada grupo de fornecedores (formal e/ou informal) deverá obrigatoriamente, ofertar sua 

quantidade de alimentos, com preço unitário, de acordo com a tabela da Secretaria – Anexo II, 

observando as condições fixadas nesta Chamada Pública. 

 

10 – RESULTADO 

 

10.1. A Comissão Julgadora divulgará o resultado do processo em até 48 horas após a 

conclusão dos trabalhos desta chamada pública. 

 

11 - CONTRATAÇÃO 

 

11.1. O Proponente deverá assinar o Contrato de Venda de gêneros alimentícios, de acordo 

com o modelo apresentado no anexo III. 

 

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

deve respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por Declaração de Aptidão ao 

PRONAF (DAP) /ano. 

 

12 - RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES 

 

12.1. Os fornecedores que aderirem a este processo declaram que atendem a todas as 

exigências legais e regulatórias para tanto e que possuem autorização legal para fazer a proposta, 

sujeitando-se, em caso de declaração falsa, às penalidades da legislação civil e penal aplicáveis. 

 

12.2. O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios conforme o disposto no 

padrão de identidade e qualidade estabelecida na legislação vigente e as especificações elaboradas 

pela Secretaria Municipal de Educação e pelo Conselho da Merenda Escolar; 

 

12.3. O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios conforme a necessidade 

definida pela a Secretaria Municipal de Educação. 

 

13 - FATOS SUPERVENIENTES 
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13.1. Os eventos previstos nesta Chamada Pública estão diretamente subordinados à 

realização e ao sucesso das diversas etapas do processo. Na hipótese de ocorrência de fatos 

supervenientes à sua publicação, que possam vir a prejudicar o processo e/ou por determinação 

legal ou judicial, ou ainda por decisão da Comissão Julgadora, poderá haver: 

a) Adiamento do processo; 

b) Revogação deste Edital ou sua modificação no todo ou em parte. 

 

14 - IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE 

 

14.1. Observado o disposto no item acima, após a divulgação do resultado das ofertas objeto 

desta Chamada Pública, a Comissão Julgadora considerará, para todos os fins, que o registro de 

preços de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural estará 

concretizado. 

 

15 - DA PRORROGAÇÃO 

 

Esta contratação vigorará por um período de 12 meses, contados da data de sua assinatura do 

contrato, podendo ser prorrogado a tal prazo a juízo da administração municipal por meio de termo 

aditivo, na conformidade com a lei 8666/93. 

 

16 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação 

Orçamentária: 0203 123061201 20024 339030 – 82 e 0203 123061201 20219 339030 – 83. 

 

17 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

A participação de qualquer proponente vendedor no processo implica a aceitação tácita, 

incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições, assim como dos seus 

anexos. 

 

18 - ANEXOS: 

 

 

18.1 - Fazem parte deste Edital de Chamada Pública: 

 

ANEXO I – CRONOGRAMA DE ENTREGA MENSAL; 

ANEXO II – PLANILHA DE PREÇOS A SEREM PAGOS; 

ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO; 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR; 
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Entidade: Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba CNPJ: 18.602.029/0001-09 

Endereço: Pç. Misael  Luiz  de Carvalho – 84 Inscrição Estadual: Isenta 

Fax: (34) 3851-2068 Fones: (34)3851- 2068 e 3851-2670 

 

 

Carmo do Paranaíba/MG, 18 de fevereiro de 2015. 

 

 

__________________________________________. 

Adelia Cristina Moraes Costa 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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