
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA-MG
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Praça Misael Luiz de Carvalho, n° 84 - (34) 3851-9812
compras@carmodoparanaiba.mg.gov.br

EDITAL DE INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO Nº 002/2021

Processo de Licitação Nº 035/2021

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021

De ordem do Sr. Prefeito 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, RESOLUÇÃO N.25/2012 CD/FNDE e Resolução CD/FNDE

Nº 26 de 17 de junho de 2013 e alterações, realiza a Inexigibilidade por Credenciamento, CHAMADA

PÚBLICA, para fins de CREDENCIAMENTO para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura

familiar e do empreendedor familiar rural, com entregas parceladas destinadas ao atendimento dos

alunos da rede escolar municipal rural e urbana, que deverão atender às necessidades nutricionais no

período de consumo de 200 dias letivos, conforme prevê a Lei Municipal 1.093/97 e a Lei Federal

8.666/93 e demais legislações pertinentes. 

A presente prestação de serviços será disciplinada em conformidade com a legislação em

vigor, em especial com a 8.666/93, alterações e pelo Termo de Referência, e demais anexos em

conformidade com a legislação em vigor e alterações.

Os documentos deverão ser entregues durante a vigência desta Chamada, que será de até

12 (doze) meses a partir da publicação do edital, na Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba

no Setor de Compras e Licitações, localizado na Praça Misael Luiz de Carvalho, nº 84, Centro, Carmo

do Paranaíba – MG.

1. OBJETO

1.1. A  presente  Chamada  Pública  tem  como  objeto  o  fornecimento  de  gêneros  alimentícios  da

Agricultura  Familiar  e  do  Empreendedor  Familiar  Rural  com entregas  parceladas  destinadas  ao

atendimento  dos  alunos  da  rede  escolar  municipal  rural  e  urbana,  que  deverão  atender  às

necessidades nutricionais no período de consumo de 200 dias letivos.

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. A presente chamada pública terá vigência de 12 (doze) meses, tendo início a partir da publicação

deste  edital,  podendo,  a  critério  da  Administração  Municipal  e  observada  a  conveniência  e

oportunidade, ser prorrogado na forma do inciso II, art. 57, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações,

mediante justificativa da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Lazer e Esporte.

2.2. No dia 04 de abril de 2021, às 13:10h, no Setor de Compras e Licitações, localizada na Sede da

Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba,  localizada à Praça Misael Luiz de Carvalho, nº 84,

bairro Centro, será realizada a sessão inicial de credenciamento, quando será realizada a conferência

dos documentos dos licitantes e realizado a distribuição dos itens entre os licitantes credenciados. Os

interessados em participar da sessão inicial do credenciamento deverão protocolar os envelopes até
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as 13:00h do dia 04 de maio de 2021. Os participantes que credenciarem após a data mencionada

terão sua quota parte a ser determinada no momento do credenciamento tendo em vista o que já foi

comprado dos fornecedores anteriormente credenciados.

2.3. Poderão  ser  credenciadas  para  o  fornecimento,  as  pessoas  físicas  e  jurídicas,  desde  que

legalmente constituídas no país, operando nos termos da legislação vigente, bem como atender as

condições específicas de habilitação fixadas no termo de referência e neste edital.

2.4. A participação nesta Chamada implica a aceitação plena e irrevogável das normas constantes

neste instrumento.

2.5. Não poderão participar da presente chamada as pessoas físicas/jurídicas que:

a) Estejam suspensas de participar em licitação e impedida de contratar com o Município de Carmo

do Paranaíba/MG;

b) Pessoa jurídica que se encontrar  sob  falência,  concurso de credores,  dissolução, liquidação,

empresas  estrangeiras  que  não  funcionam  no  país;  ressalvada  a  participação  de  empresa  em

recuperação judicial, desde que amparada em certidão emitida pela instância judicial competente, que

certifique que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar  de procedimento

licitatório nos termos da Lei nº 8.666/93 (TCU, Ac.8.271/2011-2a Cam., DOU de 04/10/2011);

c) Que tenham sido declaradas inidônea e/ou punida com suspensão para licitar ou contratar com

quaisquer órgãos da Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, conforme art.

87, IV, da Lei nº 8.666/93;

d) Esteja enquadrado nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93.

2.6. As situações não previstas neste Edital, inclusive aquelas decorrentes de casos fortuitos ou de

força  maior,  serão  analisadas e solucionadas pela  Prefeitura  Municipal  de Carmo do Paranaíba,

visando sempre o disposto na legislação para o caso.

3.  DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

3.1. Os interessados no credenciamento, deverão apresentar os documentos relacionados no item 5

deste edital,  na Prefeitura  Municipal  de Carmo do Paranaíba,  localizada à Praça Misael  Luiz  de

Carvalho, 84, Centro, Setor de Compras e Licitações, Carmo do Paranaíba – MG, durante a vigência

da Chamada, conforme estabelecido no item 2.1 deste edital, em cópias previamente autenticadas,

em nome do solicitante do credenciamento, em envelope opaco, lacrado e inviolável, contendo em

sua parte externa os seguintes dizeres:

MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA-MG

CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 002/2021

NOME DO INTERESSADO: (citar o nome completo)

ENVELOPE N.º 01: “DOCUMENTAÇÃO”
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3.2. Admitir-se-á a remessa do envelope por via postal ou qualquer outro sistema de entrega, desde

que entregues no Setor de Compras e Licitações, dentro do prazo de vigência desta chamada.

3.2.1. Nessa hipótese, o envelope, fechado, deverá ser remetido para o seguinte endereço: 

MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS (SETOR DE

COMPRAS E LICITAÇÕES)

CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 002/2021

PRAÇA MISAEL LUIZ DE CARVALHO, 84, BAIRRO CENTRO

CEP: 38.840-000 / CARMO DO PARANAÍBA - MG 

3.2.2. O Município  de  Carmo  do  Paranaíba,  não  se  responsabilizará  se  a  documentação

encaminhada por via postal ou qualquer outro sistema de entrega, não forem entregues ao

Setor  de  Compras  e  Licitações,  sendo  que  esta  responsabilidade  será  por  conta  e  risco

exclusivo da remetente. 

3.3. As  informações  prestadas,  assim  como  a  documentação  entregue,  são  de  inteira

responsabilidade do interessado, cabendo-lhe certificar-se, antes da sua inscrição, de que atende a

todos os requisitos para participar do credenciamento.

3.4. A apresentação da documentação implica manifestação do processo de credenciamento com o

Município  de  Carmo  do  Paranaíba,  aceitação  e  submissão,  independentemente  de  declaração

expressa, a todas as normas e condições estabelecidas no presente Edital e em seus anexos.

4. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

4.1. O edital completo encontra-se no site oficial da prefeitura www.carmodoparanaiba.mg.gov.br.

4.2. Todas as alterações,  retificações ou  esclarecimentos  que porventura  se fizerem necessários

serão publicados no site da AMM – Associação Mineira de Municípios, Diário Oficial da União e/ou no

site  www.carmodoparanaiba.mg.gov.br sendo que o acompanhamento destas informações será de

total responsabilidade das licitantes.

4.2.1.Se  for  solicitado  pela  licitante  (via  e-mail  ou telefone),  o  edital  também poderá  ser

enviado por e-mail, não sendo necessário o pagamento do custo do edital.

4.3. As pessoas jurídicas e/ou representantes que tiverem interesse em credenciarem, obrigam-se a

acompanhar as publicações referentes ao processo no site www.carmodoparanaiba.mg.gov.br e bem

como as publicações no site da AMM – Associação Mineira de Municípios e Diário Oficial da União,

visando ao conhecimento de possíveis alterações e avisos. 

4.4. Os pedidos de esclarecimentos sobre o Edital poderão ser encaminhados preferencialmente para

o e-mail  compras@carmodoparanaiba.mg.gov.br, ou, ainda, protocolizadas no Setor de Protocolos,

dirigidas ao(a) Presidente da Comissão Permanente de Licitações.
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4.4.1.A petição deverá ser assinada pelo cidadão, acompanhada de cópia de seu documento

de  identificação  e  CPF,  ou  pelo  representante  legal  ou  credenciado  do  licitante,  com

indicação de sua razão social,  número do CNPJ e endereço,  acompanhado de cópia  do

documento de identificação e CPF do signatário e comprovante do poder de representação

legal  (contrato  social,  se  sócio,  contrato  social  e  procuração,  se  procurador,  somente

procuração, se pública). 

4.5.  As  respostas  do(a)  Presidente  da  Comissão  Permanente  de  Licitações  às  solicitações  de

esclarecimentos  serão  encaminhadas  por  e-mail  e  disponibilizadas  no  site

www.carmodoparanaiba.mg.gov.br, ficando acessíveis a todos os interessados. 

4.6. No  site  citado  serão  disponibilizadas,  além  das  respostas,  outras  informações  que  o(a)

Presidente  da  Comissão  Permanente  de  Licitações  julgar  importantes,  razão  pela  qual  os

interessados devem consultar o site com frequência. 

4.7. Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por cidadão e licitantes, mediante

petição  a  ser  enviada,  preferencialmente,  para  o  endereço  eletrônico

compras@carmodoparanaiba.mg.gov.br,  ou protocolizadas no Setor  de Protocolos,  dirigidas ao(a)

Presidente da Comissão Permanente de Licitações, que deverá decidir sobre a petição. 

4.7.1.A petição deverá ser assinada pelo cidadão, acompanhada de cópia de seu documento

de  identificação  e  CPF,  ou  pelo  representante  legal  ou  credenciado  do  licitante,  com

indicação de sua razão social,  número do CNPJ e endereço,  acompanhado de cópia  do

documento de identificação e CPF do signatário e comprovante do poder de representação

legal  (contrato  social,  se  sócio,  contrato  social  e  procuração,  se  procurador,  somente

procuração, se pública). 

4.8. O Município de Carmo do Paranaíba não se responsabilizará por impugnações endereçadas por

outras formas ou outros endereços eletrônicos, e caso não tenha sido acusado recebimento pelo(a)

Presidente da Comissão Permanente de Licitações, e que, por isso, sejam intempestivas. 

4.9. Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando,

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

4.10. A  decisão  do(a)  Presidente  da  Comissão  Permanente  de  Licitações  será  enviada  ao

impugnante por e-mail, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, e será divulgada no site deste Município

para conhecimento de todos os interessados.

5. DOCUMENTAÇÃO

5.1. Para fins de habilitação para a presente Chamada Pública, as empresas deverão apresentar a

seguinte documentação: 

5.1.1.Ficha de Solicitação de Credenciamento - Anexo VI.

5.1.2. Para os Grupos Informais de Agricultores Familiares e de Empreendedores Familiares

Rurais:
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Deverão entregar à Comissão julgadora os documentos relacionados abaixo para serem avaliados e

aprovados:

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

b) 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;

c) Projeto  de  Venda  de  Gêneros  Alimentícios  da  Agricultura  Familiar  para  Alimentação  

Escolar elaborado individualmente para cada Produtor Rural;

d) Débitos  Relativos  a  Tributos  Federais  e  à  Dívida  Ativa  da  União,  fornecida  pela  

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

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio  ou sede do licitante,  

mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado;

f) Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Municipal  do  Município  de  Carmo  do  

Paranaíba;

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante  a

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

i) 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), conforme Anexo III.

5.1.3. Grupos  Formais  da  Agricultura  Familiar  e  de  Empreendedores  Familiares  

Rurais:

a) Constituídos em Cooperativas e Associações deverão entregar à Comissão Julgadora os

documentos relacionados abaixo para serem avaliados e aprovados:

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

c) Cópia  da  Declaração  de  Aptidão  ao  PRONAF  -  DAP  Jurídica  para  associações  e  

cooperativas;

d) 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;

e) Projeto  de  Venda  de  Gêneros  Alimentícios  da  Agricultura  Familiar  para  Alimentação  

Escolar;

f) Débitos  Relativos  a  Tributos  Federais  e  à  Dívida  Ativa  da  União,  fornecida  pela  

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

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio  ou sede do licitante,  

mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado;

h) Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Municipal  do  Município  de  Carmo  do  

Paranaíba;

i) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante  a

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

5.2. Não serão aceitos documentos apresentados através de e-mail.

5.3. Não serão aceitos protocolos de pedidos ou solicitações de documentos, em substituição aos

documentos requeridos no presente edital.

5.4. Todos os documentos deverão ser apresentados em originais ou em cópias autenticadas.  O

licitante que pretender autenticação de documentos via Comissão de Licitação, poderá procurar o

setor de compras e licitações do Município de Carmo do Paranaíba.

5.5. Os documentos expedidos via  Internet poderão ser apresentados em forma original  ou cópia

reprográfica. Entretanto, estarão sujeitos à verificação de sua autenticidade através de consulta ao

site do órgão responsável pela emissão.

5.6. As Certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data de emissão

não superior a 90 (noventa) dias consecutivos antes da data do recebimento da documentação.

6. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO

6.1. Os documentos apresentados pelos interessados, conforme solicitados no item 5 deste edital,

serão apreciados pelo Município de Carmo do Paranaíba. 

6.2. Não será considerada a documentação que contrarie os requisitos expressos neste Edital e em

seus Anexos ou que esteja em desacordo com as formalidades neles prescritas. 

6.3. Os  interessados  que  atenderem  as  exigências  habilitatórias  serão  automaticamente

credenciados,  sendo  emitido  documento  hábil  pela  autoridade  superior  comprovando  seu

credenciamento, e firmarão contrato com o Município de Carmo do Paranaíba, através de processo

administrativo específico para esse fim.

7.  DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO CREDENCIAMENTO

7.1.  A Administração poderá revogar a presente Chamada Pública por interesse público devidamente

justificado, sem que caiba ao participante direito a indenização, salvo em caso de dano efetivo disso

resultante e na forma da lei.

7.2. A Administração deverá anular, de ofício ou por provocação, a presente Chamada Pública, no

todo ou em parte, sempre que ocorrer ilegalidade, na forma da Lei.

7.2.1.A anulação do procedimento não gera direito à indenização, salvo nos casos legais.

7.3. Ocorrendo anulação ou revogação da presente Chamada Pública, a Autoridade Superior intimará

as  empresas  devidamente  credenciadas  por  meio  de  comunicado  oficial  e  publicação  no  Diário
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Oficial, contando-se, a partir daí, o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso dirigido à

Autoridade Superior.

7.4. Durante o prazo previsto para interposição dos recursos, o Município de Carmo do Paranaíba,

abrirá  vista  de  todo  o  processo  aos  interessados,  nas  dependências  do  Setor  de  Compras  e

Licitações.

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DO DESCREDENCIAMENTO

8.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos fortuitos, força maior ou

razões de interesse público, devidamente comprovados.

8.2. As sanções serão aplicadas com observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 

8.3. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação do Contratado de

indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros.

8.4. Pelo  descumprimento  de  outras  obrigações  assumidas,  considerada  a  gravidade  da

transgressão, serão aplicadas as sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666, de 1993, a saber:

a) advertência, formalizada por escrito;

b) multa, nos casos previstos neste Edital;

c) suspensão temporária para licitar e impedimento para contratar com o Município de Carmo do

Paranaíba;

d)  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública,  enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até  que seja  promovida a reabilitação,  nos

termos da lei.

9. DOS PREÇOS, REAJUSTE E FORMA DE PAGAMENTO

9.1. O valor estipulado está baseado no valor que o Município paga aos seus contratados, sendo

valores praticados na região.

9.2. O valor inicialmente contratado será corrigido anualmente pela variação do Índice Nacional de

Preços  ao  Consumidor  (IPCA-E),  ou  outro  índice  que  vier  a  substituí-lo,  ou  de  acordo  com  a

legislação em vigor, anualmente ou pela menor periodicidade que ela autorizar.

9.3. Os pagamentos serão efetuados até  o  30 (trinta)  dias após o processamento dos relatórios

realizados pela  Secretaria  Municipal  de  Educação,  Cultura,  Lazer  e  Esporte,  de  acordo  com os

serviços feitos no período, mediante apresentação de Nota Fiscal, os valores líquidos que lhes forem

devidos.

9.4. As despesas decorrentes das contratações oriundas do presente Edital correrão por conta da

seguinte dotação orçamentária:

 dotação reduzida nº 84, fonte de recursos 01 0044 0504 0504;

 dotação reduzida nº 84, fonte de recursos 01 0044 0502 0502;

 dotação reduzida nº 85, fonte de recursos 01 0000 0000 0000;
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 dotação reduzida nº 85, fonte de recursos 01 0047 0047 0047;

 dotação reduzida nº 85, fonte de recursos 01 0044 0501 0501;

 dotação reduzida nº 85, fonte de recursos 01 0044 0503 0503.

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. É facultado ao Município de Carmo do Paranaíba ou à Autoridade Superior, em qualquer

fase do credenciamento, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do

processo, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a

fundamentar suas decisões.

10.2. Na contagem dos prazos previstos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do

vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos,  conforme o disposto no art.  110 da Lei nº.

8.666/93.

10.3. Fica eleito o foro da Comarca de Carmo do Paranaíba-MG para dirimir quaisquer conflitos

provenientes deste Credenciamento, por mais privilegiado que possa ser qualquer outro. 

10.4. Fazem parte deste Edital os anexos elencados abaixo:

Anexo I - Documento de proposta de preços;

Anexo II - Termo de Referência;

Anexo III - Declaração de idoneidade para licitar e contratar;

Anexo IV - Declaração de Cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da CF/88;

Anexo V - Declaração de inexistência de servidor público municipal nos quadros diretivos da 

empresa;

Anexo VI - Ficha de Solicitação de Credenciamento;

Anexo VII - Minuta de Contrato;

Anexo VIII - Cronograma de entregas

Carmo do Paranaíba, 16 de abril de 2021.

Simeire Silva Moreira Cunha

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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ANEXO I - PROPOSTA DE PREÇOS
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ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO 

1.1.  A  presente  Chamada  Pública  tem como  objeto  o  fornecimento  de  gêneros  alimentícios  da

Agricultura  Familiar  e  do  Empreendedor  Familiar  Rural  com entregas  parceladas  destinadas  ao

atendimento  dos  alunos  da  rede  escolar  municipal  rural  e  urbana,  que  deverão  atender  às

necessidades nutricionais no período de consumo de 200 dias letivos.

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1. Justifica-se a aquisição para os devidos fins em virtude de suprir as necessidades nutricionais e

contribuir  para  o  crescimento,  o  desenvolvimento,  a  aprendizagem,  o  rendimento  escolar  dos

estudantes e para que o cardápio da alimentação escolar não seja prejudicado, necessitando garantir

o cumprimento do cardápio de acordo com o que preconiza a Resolução nº 26 do Fundo Nacional de

Desenvolvimento da Educação de 17 de junho de 2013. 

2.2. A presente aquisição será realizada atendendo à LEI Nº. 11.947/2009 RESOLUÇÃO CD/FNDE

Nº. 038/2009. RESOLUÇÃO N.25/2012 CD/FNDE e Resolução CD/FNDE Nº 26 de 17 de junho de

2013 e alterações, pelo Processo de Inexigibilidade por Credenciamento, para realizar a CHAMADA

PÚBLICA.

2.3. Os preços a serem pagos consistem no preço médio de três mercados em âmbito local e de

agricultores locais que produzem os produtos escolhidos. A TABELA DE PREÇOS A SEREM PAGOS

dos gêneros alimentícios também estão sendo considerados todos os insumos necessários, como

embalagens, transporte e distribuição dos gêneros alimentícios em cada local.

3. ESPECIFICAÇÃO, ESTIMATIVA DE PREÇO E QUANTIDADES

3.1. Os  Gêneros  alimentícios  que  integram  o  objeto  da  presente  aquisição  devem  atender  as

seguintes especificações de acordo com a TABELA DE PREÇOS A SEREM PAGOS da Secretaria

Municipal de Educação, Cultura, Lazer e Esporte:

ITEM QUANTIDADE UNIDADE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

VALOR MÉDIO

VALOR UNIT
VALOR TOTAL

(R$)

1 1200 KG
ABÓBORA CABOTIÁ, POLPA INTACTA E FIRME, 
SEM CORTES OU RACHADURAS NA CASCA, DE 
COLHEITA RECENTE.

2,99 3.588,00

2 1200 KG
ABOBRINHA VERDE - SEM MACHUCADURAS E 
PONTOS MOLES, COM PARTES DO CAULE.

6,15 7.380,00

3 2200 UNID
ALFACE CRESPA OU LISA VERDE,1ª QUALIDADE, 
TAMANHO MÉDIO, LIMPA, SEM MANCHAS OU 
PICADAS DE INSETOS NAS FOLHAS.(PÉS)

2,83 6.226,00
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4 3200 KG

BATATA INGLESA DE 1 QUALIDADE, COM 
TAMANHOS UNIFORMES, COM CASCA LIMPA, 
SEM CORTES, RACHADURAS, BOLORES OU 
BROTOS.

5,49 17.568,00

5 1200 KG

BETERRABA LISA DE 1ª QUALIDADE, COM POLPA 
INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO
UNIFORMES, TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM 
BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA.

3,65 4.380,00

6 1600 KG
CEBOLA SECA COM BULBO FIRME, COM CASCA 
SECA, SEM BROTAMENTOS, SEM FERIDAS, SEM 
ÁREAS AMOLECIDAS E SEM MOFO.

3,69 5.904,00

7 3200 KG
CENOURA DE 1ª QUALIDADE, LISA, DE 
COLORAÇÃO UNIFORME, LIVRE DE RACHADURAS
E BROTOS NA CASCA.

3,02 9.664,00

8 1200 KG
CHUCHU DE 1ª QUALIDADE, SEM BROTOS OU 
RACHADURAS NA CASCA, LIVRE DE BOLORES OU
MANCHAS.

4,26 5.112,00

9 500 KG
INHAME COM POLPA TENRA, SECA E FIBROSA, 
COM CASCA MAIS OU MENOS RUGOSA, DE COR 
ROSADA AO ROXO.

6,99 3.495,00

10 8000 KG
LARANJA PÊRA FIRME, COM CASCA LISA E FINA, 
DE COLORIDO UNIFORME.

2,85 22.800,00

11 2600 KG
MAMÃO FORMOSA COMUM, COM GRAU MÉDIO 
DE MATURAÇÃO, SEM BOLORES OU PARTES 
AMOLECIDAS.

3,65 9.490,00

12 2550 KG
MANDIOCA CACAU, ENXUTA DE 1ª QUALIDADE, 
SEM CASCA.

4,32 11.016,00

13 5000 KG

MELANCIA FIRME COM CASCA LUSTROSA, AO 
TOQUE O SOM DEVE SER OCO, COM POLPA 
ROSA
ESCURA OU VERMELHA

2,82 14.100,00

14 1160 KG

POLPA DE FRUTA DE ACEROLA. PRODUTO NÃO 
FERMENTADO, NÃO ALCOÓLICO E SEM 
CONSERVANTES QUÍMICOS OU ADITIVOS DE 
QUALQUER NATUREZA .O PRODUTO DEVERÁ 
SER CONGELADO E TRANSPORTADO SOB 
REFRIGERAÇÃO, A EMBALAGEM DEVERÁ SER DE
1 KG, ROTULADA CONFORME LEGISLAÇÃO 
VIGENTE CONTENDO O NÚMERO DE REGISTRO 
NO ÓRGÃO COMPETENTE E CONSTANDO 
RENDIMENTO POR KG.

17,16 9.030,00

15 970 KG

POLPA DE FRUTA DE MARACUJÁ. PRODUTO NÃO 
FERMENTADO, NÃO ALCOÓLICO E SEM 
CONSERVANTES QUÍMICOS OU ADITIVOS DE 
QUALQUER NATUREZA .O PRODUTO DEVERÁ 
SER CONGELADO E TRANSPORTADO SOB 
REFRIGERAÇÃO, A EMBALAGEM DEVERÁ SER DE
1 KG ,ROTULADA CONFORME LEGISLAÇÃO 
VIGENTE CONTENDO O NÚMERO DE REGISTRO 
NO ÓRGÃO
COMPETENTE E CONSTANDO RENDIMENTO POR 
KG.

20,33 19.905,60

16 1400 KG

POLVILHO DOCE, FABRICADO A PARTIR DE 
MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS. PRODUTO 
LIVRE DE MATÉRIA TERROSA, PARASITOS, 
LARVAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. EMB. 
1KG DE PLÁSTICO OU PAPEL, CONTENDO DATA 
DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 10 
MESES A
CONTAR DA ENTREGA.

6,65 20.040,20

17 1800 KG
REPOLHO VERDE, LISO, FIRME E FRESCO, SEM 
FERIMENTOS, SEM MANCHAS E COLORAÇÃO 
UNIFORME.

2,59 4.662,00
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18 3500 KG
TOMATE SALADA DE COLORAÇÃO E TAMANHO 
UNIFORMES, SEM CORTES OU PARTES 
AMOLECIDAS. AMOLECIDAS E BOA QUALIDADE.

6,65 23.275,00

4. ELABORAÇÃO DA PROPOSTA

4.1. Na  elaboração  da  proposta  de  preço  deverão  ser  observados  os  preços  de  referência  dos

gêneros alimentícios,  constantes deste Termo de Referência,  extraído de pesquisa de preços de

mercado (apurados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Lazer e Esporte).

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. Executar a entrega dos produtos de acordo com o especificado neste termo de referência e 

posteriormente no edital e seus anexos.

5.2. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas que incidam sobre a execução;

5.3. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidente do trabalho, quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas os seus 

empregados, durante a execução;

5.4. Fornecer informações à Administração Municipal, sempre que lhes forem solicitadas;

5.5. Manter a sua condição de habilitada, durante toda a vigência do instrumento contratual;

5.6. Fornecer condições que possibilitem a entrega dos produtos, a partir da data da solicitação 

emitida pela Secretaria solicitante;

5.7. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, 

encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e 

quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, no desempenho do objeto ora licitado, 

ficando ainda, a CONTRATANTE, isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

5.8. Prestar esclarecimentos à Administração Municipal sobre eventuais atos ou fatos noticiados que 

a envolvam, independente de solicitação;

5.9. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE quanto ao 

fornecimento dos produtos;

5.10. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação;

5.11. Comunicar ao Setor de Compras da Secretaria de Educação, por escrito, no prazo máximo 

de 24h que anteceder ao vencimento do prazo de entrega dos itens, informando os motivos que o 

impossibilitam do cumprimento.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do registro de preço, podendo sustar ou recusar o produto

em desacordo com as especificações;
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6.2. Proporcionar todas as facilidades necessárias à Contratada, inclusive comunicando por escrito e

tempestivamente, qualquer mudança de administração e endereço de cobrança, bem como, qualquer

ocorrência relacionada com a entrega;

6.3. Fiscalizar  se  o  produto  está  sendo  entregue  conforme  as  especificações  e  exigências

estabelecidas no registro de preço;

6.4. Emitir nota de empenho em favor da Contratada;

6.5. Realizar o pagamento dos serviços prestados, nos termos deste termo.

6.6.  Rejeitar,  no  todo  ou  em  parte,  o  produto  que  a  empresa  vencedora  entregar  fora  das

especificações deste termo;

6.7. Efetuar o pagamento, até o 30º (trigésimo) dia, após a data do recebimento do documento de

cobrança, devidamente atestada, ficando o pagamento condicionado à situação fiscal da empresa.

7. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

7.1. A solicitação de entrega será feita pelo Setor de Compras da Secretaria solicitante através do

pré-empenho  –  acompanhada  ou  não,  por  ofício  devidamente  assinado  pelo  responsável.  Toda

entrega deverá ser feita somente mediante solicitação da Contratante, sob pena de devolução da

mercadoria entregue.

7.2. O fornecimento será de acordo com as determinações da responsável da Alimentação Escolar

da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e conforme cronograma de entrega estabelecido

e as quantidades de acordo com cronograma em Anexo. Constatando-se qualquer irregularidade e/ou

deficiência nos alimentos entregues, será exigida a sua imediata substituição, considerando-se, para

esse  efeito,  o  prazo  máximo  de  05  (cinco)  dias  úteis,  sendo  de  inteira  responsabilidade  da

fornecedora todos os ônus decorrentes da retirada e reposição do material.

7.3. Os produtos deverão ser transportados e armazenados conforme legislação vigente e condições

sanitárias previstas pelo órgão regulador (ANVISA).

7.4. O produto mesmo entregue e aceito fica sujeito à substituição, desde que comprovada à má-fé

do fornecedor ou a preexistência de defeitos constatados quando de seu uso, conforme disposto na

Lei nº. 8.078, de 11/09/90 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor). 

7.5. Os alimentos deverão ser entregues em cada local, conforme planilha abaixo:

7.6. As entregas dos Centros e Escolas da Zona Urbana, na segunda ou terça de 07:00 às 17:00

horas. E as Escolas da Zona Rural deverão ser entregues na Secretaria de Educação (SEMEC) na

segunda de 07:00 às 10:00 ou Terça de 13:00 às 14:30, oportunidade em que serão devidamente

conferidos(s) os alimentos, conforme nota fiscal que acompanhará o objeto.

LOCAIS ENDEREÇOS PARA ENTREGAS

CMEI Maria Conceição França de Queiroz R: Gabriel Resende Silva, n° 155, Bairro: Minas 
Gerais

Escola  Municipal  Prof.  Geralda  Maria  de
Oliveira

R: Gabriel Gontijo, s/nº
Bairro: Niterói
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Programa Curumim R: Governador Valadares s/n° 
Bairro: Guanabara

Escola  Municipal  Henriqueta  Cassimira  de
Menezes

R: Doutor Antônio Alves, s/nº
Bairro: Centro

Escola Municipal Educação Infantil Madre Maria
do Carmo

PÇ Arthur Bernardes, n°183
Bairro: Centro

Escola Municipal Dr. Júlio do Couto Gontijo

R:1, nº 50
Bairro: Morro Grande

CMEI Pedro Luiz Garcia de Deus

R: Vete Braz, n° 725 
Bairro: Santa Cruz

Escola Municipal Grasiella Ferreira de Mello

AV: Presidente Tancredo Almeida Neves, nº 2030
Bairro: Paranaíba

CMEI Irmã Rosa

R: Antonio Magalhães, n° 660 
Bairro: Paranaíba

Pré-Escolar  Municipal  Prof.  Gaspar  Braz  de
Araújo

R: F, s/n°
Bairro: Paranaíba

CMEI “Dona Mazita”

R: Vigilato Rodrigues, n° 929 
Bairro: Paraíso

Escola Municipal Dilza Maria Oliveira

R: Sete de Setembro, n° 840
Bairro: Paraíso

Escola Municipal Braz Domingues de Araújo SEMEC: Praça Nossa Senhora da Abadia, n° 38,
Centro

Escola Municipal Antônio Rodrigues Carolino SEMEC: Praça Nossa Senhora da Abadia, n° 38,
Centro

Escola Municipal Salatiel Soares SEMEC: Praça Nossa Senhora da Abadia, n° 38,
Centro

Pré-Escolar  Municipal  Prof.  Jonas  João  de
Oliveira

SEMEC: Praça Nossa Senhora da Abadia, n° 38, 
Centro

CMEI Maria Rita de Jesus

SEMEC: Praça Nossa Senhora da Abadia, n° 38, 
Centro

7.7. A Contratada se responsabilizará por quaisquer despesas decorrentes do transporte dos 

produtos;

7.8. O agricultor deverá cumprir o prazo de entrega, não podendo sofrer atraso, podendo ser 

penalizado em caso de descumprimento.

7.9.  Estima-se  a  emissão,  semanal,  de  Pedidos  de  Compra  dos  produtos,  com as  quantidades

necessárias a serem definidas pela Secretaria de Educação Cultura, Lazer e Esporte.

8. CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS

Especificações Técnicas: A especificação técnica dos gêneros alimentícios a serem ofertados deverá

ser  a  seguinte:  As  verduras  e  legumes  deverão  ser  de  boa  qualidade,  com  tamanho  médio

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

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

Página 14 de 26

mailto:compras@carmodoparanaiba.mg.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA-MG
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Praça Misael Luiz de Carvalho, n° 84 - (34) 3851-9812
compras@carmodoparanaiba.mg.gov.br

Deverão estar isentas de:

 Substâncias terrosas.

 Sem sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa.

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

 Sem umidade externa anormal.

 Isentas de odor e sabor estranhos.

 Isenta de enfermidades.

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

9. DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO

Conforme  exigência  contida  no  art.  40,  §  2°,  II,  da  Lei  Federal  n°  8.666/93  e  suas

alterações, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Lazer e Esporte do Município de Carmo

do Paranaíba realizou pesquisa de preços de mercado e do agricultor familiar para determinar a

estimativa  de  custos  dos  gêneros  alimentícios,  sendo o  valor  total  estimado de  R$183.198,50

(Cento e oitenta e três mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta centavos).

10. DA FORMA DE PAGAMENTO

10.1. O pagamento será efetivado em até 30 (trinta) dias após a entrega da mercadoria e nota fiscal

conforme especificações constantes neste termo de referência.

10.2.  Não  será  efetuado  qualquer  pagamento  ao  fornecedor  enquanto  houver  pendência  de

liquidação  da  obrigação  financeira,  em  virtude  de  penalidade  ou  inadimplência,  inclusive  a

apresentação do demonstrativo da entrega dos produtos.

10.3. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será

contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizado.

10.4.  Somente  serão  efetuados  os  pagamentos,  às  Notas  Fiscais  Eletrônicas  emitidas  pelo

fornecedor participante do processo licitatório.

10.5. As Notas Fiscais deverão ser emitidas observando o número do CPF ou CNPJ indicado pelo

fornecedor  em  sua  proposta  de  preços  e  documentos  apresentados  para  habilitação,  conforme

exigidos em edital.

11. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

A fiscalização do serviço será exercida por representantes da CONTRATANTE, neste ato

denominado FISCAL, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução e que

de tudo dará ciência a CONTRATADA (Art. 67 da Lei Federal N.° 8.666/93). A gestão do contrato

será realizada pela servidora Letícia Veloso Mundim Domingues. A fiscalização será exercida pela

nutricionista Stella Yuri Teixeira Tanaka, matrícula 4595, designada ao qual competirá registrar todas
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as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da

entrega dos produtos e de tudo dará ciência à Administração, conforme art. nº 67 da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo primeiro – A fiscalização de que se trata esta cláusula não exclui nem reduz a

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, ainda

que resultantes de imperfeições técnicas (Art. 70, da Lei Federal 8.666/93).

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. AOS LICITANTES:

Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal e, se for o caso, será

descredenciado do Cadastro  Geral  de Fornecedores do Município  de Carmo do Paranaíba,  pelo

prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das multas de até 10% do valor

do contrato e demais cominações legais, nos termos do art. 81 da Lei Federal 8.666/93, do art. 7º da

Lei Federal nº 10.520/02, o ADJUDICATÁRIO que:

a)  convocado  dentro  do  prazo  de  validade  da  sua  proposta,  não  assinar  o  contrato,  deixar  de

apresentar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa;

b) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

c) não mantiver a proposta;

d) falhar ou fraudar a execução do contrato/instrumento equivalente;

e) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Não será aplicada a multa às empresas remanescentes, em virtude da não aceitação da primeira

colocada.

12.2. À CONTRATADA:

Pela inexecução total ou parcial da contratação, a Administração poderá, garantida prévia

defesa, aplicar a CONTRATADA a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no Art. 87, da

Lei 8.666/93 e no art. 7º da Lei 10.520/02, na forma prevista no respectivo instrumento licitatório.

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem

justificativa aceita pela Administração Municipal, resguardada os procedimentos legais pertinentes,

poderá acarretar, nas seguintes sanções:

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso no

cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do

Contrato, por ocorrência;

b) 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na

execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão

contratual;

c)  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  do  Contrato,  na  hipótese  de  a  CONTRATADA,

injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de

descumprimento contratual, quando o MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA, em face da menor

gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa
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a ser aplicada.

d)  O  valor  das  multas  aplicadas,  após  regular  processo  administrativo,  será  descontado  dos

pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA. Se os valores dos pagamentos

devidos não forem suficientes, a diferença será recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 10

(dez) dias úteis a contar da aplicação da sanção;

e) As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente,

após  regular  processo  administrativo  em  que  se  garantirá  a  observância  dos  princípios  do

contraditório e da ampla defesa;

f) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração

Municipal por prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de descumprimento de cláusulas contratuais; 

g)  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública,  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 licitante vencedora

ressarcir  a  Administração  pelos  prejuízos  resultantes  e  depois  de  decorrido  o  prazo  da  sanção

aplicada.

As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força maior,

devidamente justificadas e comprovadas, a juízo da Administração.

13. DO PRAZO DE EXECUÇÃO

13.1. O prazo de execução do objeto será para consumo de 12 (doze) meses contados da data da

realização da chamada pública.  Rege-se o objeto deste projeto básico pelos preceitos de direito

público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições

de direito privado, na forma do artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei nº.

8.666/93.

14. DAS CONDIÇÕES GERAIS:

14.1. O Município reserva para si o direito de não aceitar os serviços estando eles em desacordo

com o previsto no edital e no Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais

e/ou técnicas pertinentes ao objeto.

14.2. Este  Termo  de  Referência  é  regido  pelas  normas  de  direito  público,  aplicando-se,

supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na

forma dos arts. 54 e 55, XII, da Lei n° 8.666/93.

Carmo do Paranaíba, 16 de abril de 2021.

Nilva Aparecida da Costa

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Lazer e Esporte.
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR

(Nome  da  Empresa)  _____________________________________________,  (CNPJ)

_____________________,  sediada  no(a)  __________________________________  (endereço

completo),  por  seu  representante  legal,  Sr.  _________________________  Identidade

_____________________ CPF _______________________ declara, sob as penas da lei, que não se

encontra cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em

qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97

da Lei nº. 8.666/93.

Local e Data: ______________________________

___________________________

Assinatura do representante legal

OBSERVAÇÃO:  ESTA  DECLARAÇÃO  DEVERÁ  SER  APRESENTADA  EM  PAPEL  QUE

IDENTIFIQUE A EMPRESA/PESSOA,  E  ASSINADA PELO SEU REPRESENTANTE LEGAL OU

MANDATÁRIO.
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88

(Nome da empresa)_______________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº.

_____________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) _______________,

portador(a)  da  Carteira  de  Identidade  n.º  ______________________  e  do  CPF  nº.

____________________ DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666/93,

acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Local e data.

______________________________

Assinatura do representante legal

OBSERVAÇÃO:  ESTA  DECLARAÇÃO  DEVERÁ  SER  APRESENTADA  EM  PAPEL  QUE

IDENTIFIQUE  A  EMPRESA,  E  ASSINADA  PELO  SEU  REPRESENTANTE  LEGAL  OU

MANDATÁRIO.
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ANEXO V- MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOS QUADROS

DIRETIVOS DA EMPRESA

(Nome  da  Empresa)  ______________________________________________,

(CNPJ)___________________________,  sediada  no(a)  __________________________________

(endereço completo), por seu representante legal,  Sr. ___________________________ Identidade

_____________________ CPF _______________________, DECLARA, que  NÃO possui em seu

quadro societário/ diretivo, servidor público municipal.

Local e data.

______________________________

Assinatura do representante legal

OBSERVAÇÃO:  ESTA  DECLARAÇÃO  DEVERÁ  SER  APRESENTADA  EM  PAPEL  QUE

IDENTIFIQUE  A  EMPRESA,  E  ASSINADA  PELO  SEU  REPRESENTANTE  LEGAL  OU

MANDATÁRIO.
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ANEXO VII - FICHA DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO

A empresa _________________________________, situada na Rua ________________________,

cidade ________________________, estado _______, inscrita no CNPJ sob o nº _____________,

por seu representante legal __________________________, portador da cédula de identidade nº

_________________________ declara que concorda em fornecer os produtos conforme normas es-

tabelecidas no Edital de Chamamento Público nº 002/2021 e Minuta de Contrato, no Município de

Carmo do Paranaíba/MG, concordando com as normas e valores pré estabelecidos. 

Representante legal: 

CPF: 

RG: 

SOLICITA O CREDENCIAMENTO DA EMPRESA/PESSOA: 

Razão Social: 

Nome Fantasia: 

CNPJ: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: Estado: 

CEP: E-mail: 

Telefone (s):

OPTANTE PELO SIMPLES: ( ) SIM ( ) NÃO 

Carmo do Paranaíba, ___________de _________________2019.

_______________________________________________

Assinatura do representante legal
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ANEXO VIII - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO nº …./2021

Aos ...  dias do  mês de ....  do ano de  2019,  sede da Prefeitura  Municipal  de Carmo do

Paranaíba, situada a Praça Misael Luiz de Carvalho, nº 84, Centro, nesta cidade, compareceram de

um lado, o Prefeito Sr.  César Caetano de Almeida Filho, no uso das atribuições que o permitem

representar  o  Município  de  Carmo  do  Paranaíba,  CNPJ  n.º  18.602.029/0001-09,  e  doravante

designado simplesmente CONTRATANTE, e,  de outro lado a Empresa/Licitante ...........................,

CNPJ/ CPF nº ..................., estabelecida na cidade de .................. na .................. , que apresentou os

documentos  exigidos  por  lei,  neste  ato  representado  pelo  Sr  .....................,  CPF  nº  ..................,

nacionalidade  ....................,  portador  da  Carteira  de  Identidade  nº  ...................,  órgão

expedidor ...............................,  daqui por diante,  denominada simplesmente  CONTRATADA e tem

entre si, justo e contratado e celebram, por força do presente instrumento, elaborado de acordo com a

minuta examinada pela Advocacia Geral do Município, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do

artigo 38, da Lei nº 8.666, de 21/Junho/1993, em conformidade com o constante do Processo de

Chamamento Público 002/2019, o presente CONTRATO, que reger-se-á pelas disposições da Lei nº

8.666, de 21/Junho/1993 e alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. O objeto da presente Chamada Pública tem como objeto o fornecimento de gêneros alimentícios

da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural com entregas parceladas destinadas ao

atendimento  dos  alunos  da  rede  escolar  municipal  rural  e  urbana,  que  deverão  atender  às

necessidades nutricionais no período de consumo de 200 dias letivos.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO FORNECIMENTO:

2.1. O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao

CONTRATANTE, conforme descrito no Projeto  de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura

Familiar parte integrante deste Instrumento.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – LIMITE INDIVIDUAL:

3.1. O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor

Familiar Rural, nestes atos denominados CONTRATADOS, será de até R$ 20.000,00 (vinte e um mil

reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional

de Alimentação Escolar.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA INFORMAÇÃO:
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4.1.  OS  CONTRATADOS  FORNECEDORES  ou  as  ENTIDADES  ARTICULADORAS  deverão

informar  ao  Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário  -  MDA  os  valores  individuais  de  venda  dos

participantes  do  Projeto  de Venda de  Gêneros  Alimentícios,  consoante  ao  Projeto  de  Venda de

Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo 30 dias após a

assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA/RECEBIMENTO:

5.1. O início para entrega das mercadorias será PARCIAL após o recebimento da Ordem de Compra,

expedida pela Secretaria Municipal de Educação, sendo o prazo do fornecimento até o término da

quantidade adquirida ou até o vencimento do contrato.

5.2. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com o

CRONOGRAMA da Chamada Pública n.º 002/2021.

5.3. O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e as

Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR:

6.1. Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de

Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$

________.

6.2. 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,

e o controle dos valores por DAP é de inteira responsabilidade do contratado.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA:

7.1. O presente contrato terá vigência por um período de 12 (doze) meses, a contar da data de sua

assinatura, podendo ser prorrogado caso haja interesse das partes.

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS DESPESAS:

8.1. No  valor  mencionado  na  cláusula  terceira  estão  incluídas  as  despesas  com frete,  recursos

humanos  e  materiais,  assim  como  com  os  encargos  fiscais,  sociais,  comerciais,  trabalhistas  e

previdenciários  e  quaisquer  outras  despesas  necessárias  ao  cumprimento  das  obrigações

decorrentes do presente contrato.

9. CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO:
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9.1.  As  despesas  decorrentes  do  presente  contrato  correrão  à  conta  das  seguintes  dotações

orçamentárias:

 dotação reduzida nº 84, fonte de recursos 01 0044 0504 0504;

 dotação reduzida nº 84, fonte de recursos 01 0044 0502 0502;

 dotação reduzida nº 85, fonte de recursos 01 0000 0000 0000;

 dotação reduzida nº 85, fonte de recursos 01 0047 0047 0047;

 dotação reduzida nº 85, fonte de recursos 01 0044 0501 0501;

 dotação reduzida nº 85, fonte de recursos 01 0044 0503 0503.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO:

10.1. O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea “b”, e

após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento em até 30 dias

após a entrega das mercadorias no valor correspondente.

10.2. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

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

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA INADIMPLÊNCIA:

11.1. Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-ão conforme o § 1º, do art. 20 da

Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CONTRATADO:

12.1. O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das

Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros

Alimentícios  da  Agricultura  Familiar  para  Alimentação  Escolar,  estando  à  disposição  para

comprovação.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO CONTRATANTE:

13.1. O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos as Notas

Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de

contas,  bem  como  o  Projeto  de  Venda  de  Gêneros  Alimentícios  da  Agricultura  Familiar  para

Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO:
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14.1. É de exclusiva  responsabilidade  do  CONTRATADO FORNECEDOR o  ressarcimento  de

danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução

do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.

14.2. Cumprir fielmente este Contrato, executando-o sob sua inteira responsabilidade, vedada sua

transferência a terceiros, total ou parcial;

14.3. Responsabilizar-se por todos os encargos que incidirem sobre a execução deste Contrato;

14.4. Responsabilizar-se pelas despesas de deslocamento, combustível, motorista, entregas dos

alimentos nos locais especificados;

14.5. Entregar os gêneros alimentícios conforme disposto no anexo II, nos padrões de identidade

e qualidade estabelecidos na legislação vigente e nos preços desta chamada pública de acordo com

o prazo de execução.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ALTERAÇÃO:

15.1. O CONTRATANTE, em razão da supremacia do interesse público sobre o interesse particular,

poderá:

15.2. Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público,

respeitando os direitos do CONTRATADO;

15.3.  Rescindir  unilateralmente  o  contrato,  nos  casos  de  infração  contratual  ou  inaptidão  do

CONTRATADO;

15.4. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

15.5. Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO,

deve  respeitar  o  equilíbrio  econômico-financeiro,  garantindo-lhe  o  aumento  da  remuneração

respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA MULTA:

16.1. A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos

eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO:

17.1. A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, da

Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades designadas pelo

FNDE.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO REGIMENTO:
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18.1.  O  presente  contrato  rege-se,  ainda,  pela  chamada  pública  n.º  001/2019,  pela  Resolução

CD/FNDE nº 38/2009, RESOLUÇÃO N.25/2012 CD/FNDE e pela Lei n° 11.947/2009 e o dispositivo

que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for

omisso.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO ADITAMENTO:

19.1. Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes,

resguardadas as suas condições essenciais.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA RESCISÃO:

20.1. Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por carta,

consoante Cláusula Vinte, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação

ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

a) por acordo entre as partes;

b) pela inobservância de qualquer de suas condições;

c) quaisquer dos motivos previstos em lei.

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO:

21.1. Fica  eleito  o  foro  da  Comarca  de  Carmo do  Paranaíba,  Estado  de  Minas  Gerais,  com

renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir os eventuais litígios oriundos do

presente Contrato.

Por estarem justas e contratadas, assinam o presente em 02 (duas) vias, do mesmo teor e

para os mesmos efeitos legais, na presença das testemunhas signatárias.

Carmo do Paranaíba,  _____ de________ de 2021.

César Caetano de Almeida Filho - Prefeito

MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA

CONTRATANTE

_________________________________________

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1- ______________________________________________DOC.: _________ 

2- ______________________________________________DOC.: _________ 
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