
 

 

MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS-MG 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 74/2021 

 

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021 

 

 

O MUNICIPIO DE UNIÃO DE MINAS, através da COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, nomeada através do Decreto/Portaria nº 

01/2021, torna público que receberá os documentos para habilitação e projeto de venda 

para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, até o dia 28 de julho de 

2021, no horário das 07:00 as 13:00 horas, atendendo o disposto na Lei nº 11.947/2009 

e Resolução/CD/FNDE Nº 026/2013, alterada pela Resolução Nº 04/2015, e ainda 

conforme disposições constantes no instrumento convocatório e seus anexos. 

 

1. OBJETO: O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros 

alimentícios oriundos da Agricultura Familiar para elaboração de Kits para atender os 

escolares durante a Pandemia de Covid-19 e para confecção, distribuição de merenda 

escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino (Creches, pré-escola e ensino 

fundamental) no retorno das atividades, considerando o disposto na Lei 11.947/2009 e 

Resolução FNDE/CD nº 26/2013, em conformidade com o Anexo VIII – Termo de 

Referência, do presente Edital. 

 

1.1. Poderá participar da chamada publica, para atendimento ao objeto acima descrito, 

qualquer pessoa física ou jurídica, detentora da DAP (Declaração de Aptidão ao 

PRONAF), que atenda às exigências relativas à habilitação e que possuam condições de 

fornecer os produtos, conforme, constante do Termo de Referência – Anexo VIII. 

 

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  

 

2.1. Quanto à Habilitação Jurídica / Grupo formal 

 

a) Cédula de identidade e comprovante de inscrição no CPF do sócio responsável pela 

empresa; 

b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes ou 

consolidações devidamente registradas, em se tratando de Sociedade Comercial, e no caso 

de sociedade por ações, acompanhados da ata arquivada da assembleia da última eleição 

da diretoria.  

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso e sociedades civis, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente. 



 

 

f) Registro ou certificado de fins filantrópicos e/ou ato de declaração de utilidade pública, 

no caso de sociedades civis sem fins lucrativos ou de utilidade pública. 

g) 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. 

 

2.2. Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista / Grupo Formal 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ); 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social, mediante 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014; 

c) Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS 

(CRF), emitida pela Caixa Econômica Federal; 

d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual; 

e) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal (Certidão quanto a Tributos 

Municipais), do domicílio ou sede da licitante. 

 

A Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida por qualquer órgão da 

Administração Pública direta ou indireta, exigível para este Pregão, constitui documento 

hábil para a comprovação da regularidade fiscal da licitante. 

Considera-se certidão positiva com efeitos de negativa aquela que contemple a existência 

de débitos: 

a) Não vencidos; 

b) Em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetuada a  

penhora; 

c) Cuja exigibilidade esteja suspensa; 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Inc. V, Art. 29 Lei Federal 

8.666/93). 

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

cooperativas. 

f) prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 

 

2.3.  PESSOAS FÍSICAS (fornecedores individuais) / Grupo informal 

 

2.3.1. Quanto à documentação pessoal: 

 

a) Cédula de Identidade - RG;  

b) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 

 

2.3.2. Quanto à Regularidade Fiscal 

 



 

 

a) Certidão Conjunta de Quitação de Tributos Federais – fornecidos pela: 

a.1.) Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 

a.2) Certidão Negativa expedida pela Fazenda Municipal ou pela Prefeitura Municipal da 

sede do licitante; 

b) Cópia da DAP principal (Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF), ou extrato da DAP, de cada 

Agricultor Familiar participante; 

c) prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 

 

2.3.3. Os documentos poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia em xerox 

ou cópia autenticada, devidamente legíveis e, neste caso, deverão estar acompanhados 

pelos documentos originais para que possam ser autenticados pelo Presidente da CPL. Os 

documentos para fins de autenticação, acompanhados dos originais, poderão ser 

apresentados antecipadamente à entrega do envelope de nº 01 – DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO ou no ato da abertura, em sessão pública. 

 

2.3.4. Os documentos contidos no ENVELOPE Nº 01, que não estiver expresso em seu 

corpo a data de validade. Serão considerados os mesmos vencidos após 60 (sessenta) 

dias da data de sua emissão. 

 

2.3.5. Quanto aos documentos emitidos por meio de sítios eletrônicos, poderá a CPL 

diligenciar, efetuando consulta direta nos sítios virtuais dos órgãos expedidores, na 

Internet, para comprovação da veracidade de tais documentos. 

 

3. DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE VENDA 

 

3.1. O proponente deverá apresentar Projeto de Venda. Este Projeto de Venda deverá 

obedecer à forma prescrita no Anexo V (modelos), podendo ser datilografado, digitado, 

impresso ou preenchido a mão, de forma legível, em língua portuguesa. Não será aceito 

proposta alternativa 

 

3.2. Os Produtos, objeto da chamada, deverão conter a discriminação completa dos 

gêneros alimentícios conforme especificações e condições do Anexo VII do presente 

Edital. 

 

3.3. Os itens deverão ser cotados individualmente em moeda corrente do País, expresso 

em algarismo e por extenso, nele incluídos todos os impostos, taxas, mão de obra, 

transporte, prêmios de seguro e emolumentos, decorrentes da obrigação assumida, 

excluída a Administração de qualquer solidariedade. 

 

3.4. O Projeto de Venda deverá ser formulado em 01 (uma) via, contendo a identificação 

do proponente, datada, assinada por seu representante legal (se for o caso), e não poderá 

ter validade inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data do protocolo no órgão 

público. 



 

 

 

 

4. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES  

 

4.1. Cada Licitante deverá apresentar todos os documentos requeridos no ENVELOPE 

Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e no ENVELOPE Nº 02 – PROJETO 

DE VENDA 

 

4.2. DO LOCAL, DAS DATAS E HORÁRIOS 

 

4.2.1. LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DE MINAS, na Av. Cinco, 

nº 1.137, Centro. 

 

4.2.2. Recebimento dos ENVELOPES - ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO E ENVELOPE Nº 02 – PROJETO DE VENDA, para procedimentos 

da chamada pública: até as 13:00 hs. do dia 28/07/2021. 

 

4.2.2.1. Os envelopes de que tratam o subitem anterior, deverão ser protocolados, na 

Recepção da Prefeitura Municipal, sito na Av. Cinco, nº 1.137, nos termos estabelecidos 

acima. 

 

5. DO PREENCHIMENTO DOS ENVELOPES 

 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverá conter na sua 

parte externa os seguintes dizeres: 

 

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

MUNICIPIO DE UNIÃO DE MINAS. 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2021/CHAMADA PÚBLICA. 

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE (exp. Razão Social ou Nome, CNPJ/CPF, 

End., Fone, etc.) 

 

5.2.3. O ENVELOPE Nº 02 – PROJETO DE VENDA deverá conter na sua parte 

externa os seguintes dizeres: 

 

ENVELOPE Nº 02 – PROJETO DE VENDA 

MUNICIPIO DE UNIÃO DE MINAS. 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2021/CHAMADA PÚBLICA. 

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE (exp. Razão Social ou Nome, CNPJ/CPF, 

End., Fone, etc.) 

 

5.3. Após a entrega dos envelopes pelos licitantes, não serão aceitos adendos, acréscimos, 

supressões ou esclarecimentos sobre o conteúdo dos mesmos. 

 



 

 

5.4. Os esclarecimentos, quando necessários e desde que solicitados pela CPL, constarão 

obrigatoriamente da respectiva ata. 

 

5.5. Se o licitante enviar representante que não seja presidente, sócio-gerente, ou diretor, 

far-se-á necessário o cadastramento, com menção expressa de que lhe confere amplos 

poderes, com firma reconhecida, inclusive para recebimento de intimação e decisão sobre 

a desistência ou não de recursos contra a habilitação. 

 

5.6. É facultado à CPL ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover 

diligências destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a 

inclusão de documentos ou informações que deveriam constar originalmente da proposta. 

 

6. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO 

 

      6.1. DA ABERTURA DO ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

6.1.1. Após as 09:00 hs. do dia 29/07/2021, no departamento de licitações de União de 

Minas localizada na Av. Cinco, nº 1.137, Centro, na presença dos licitantes ou seus 

representantes legais que comparecerem, a CPL iniciará os trabalhos, examinando os 

ENVELOPES Nº 01 e 02, os quais serão rubricados pelos seus membros e pelos 

representantes dos licitantes presentes ou seus representantes cadastrados, procedendo-

se, a seguir à abertura do ENVELOPE Nº 01. 

 

6.1.2. Os documentos contidos nos ENVELOPES Nº 01 serão examinados e rubricados 

pelos membros da CPL, bem como pelos proponentes presentes ou seus representantes 

cadastrados. 

 

6.1.3. Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, assinada pelos licitantes 

presentes e pelos membros da CPL, devendo toda e qualquer declaração constar 

obrigatoriamente da mesma, ficando sem direito de fazê-lo posteriormente em ata, tanto 

as proponentes que não tiverem comparecido, como os que, mesmo tendo comparecido, 

não consignarem em ata os seus protestos.  

 

6.1.4. Se ocorrer a suspensão da reunião para julgamento e a mesma não puder ser 

realizada no mesmo dia, será designada a data para a divulgação do resultado pela CPL. 

 

6.1.5. Os Envelopes nº 02 das empresas inabilitadas ficarão à disposição dos licitantes 

pelo prazo de 15 (quinze) dias, após a lavratura da ata de habilitação, junto à CPL, que os 

devolverá indevassados mediante recibo. 

 

 

 

 



 

 

6.2. CRITÉRIOS PARA FINS DE HABILITAÇÃO 

 

      6.2.1. Serão considerados inabilitados os proponentes que não atenderem as exigências 

ou não preencherem os requisitos exigidos no presente Edital, constante especialmente 

dos itens 2.1. a 2.4. 

 

   

6.3. DA INABILITAÇÃO 

 

6.3.1. Serão inabilitadas sumariamente as proponentes que deixarem de apresentar a 

documentação solicitada nos subitens 2.1. à 2.4. e demais necessários à habilitação, até a 

data e a hora fixada ou apresentarem-na com documentação incompleta, ou com borrões, 

rasuras, entrelinhas, cancelamentos em partes essenciais, ou ainda, em desacordo com as 

disposições do Edital. 

 

6.3.2. Não serão admitidas alterações no conteúdo de quaisquer ENVELOPES DE Nº 

01 e 02, após a data fixada para o seu recebimento. Em nenhuma hipótese poderá ser 

concedido prazo adicional para apresentação de qualquer documento exigido neste Edital 

e eventualmente não inserido nos aludidos envelopes. 

 

6.3.3. A CPL se reserva o direito de prazos para análise da divulgação do resultado da 

fase de habilitação preliminar, para indicar o nome das empresas previamente habilitadas. 

 

      6.4. DA ABERTURA DO ENVELOPE Nº 02, JULGAMENTO E 

CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS. 

 

      6.4.1. As propostas classificadas serão aquelas que preencham as condições fixadas nesta 

Chamada Pública, na seguinte ordem, preferencialmente: 

 

a) Os projetos do município, da região, do território rural e do estado; 

b) Os assentados da reforma agrária, comunidades indígenas e quilombolas; 

c) Priorizar, sempre que possível, os alimentos orgânicos e/ou agroecológicos. 

d) Menor preço por item do Projeto de Venda. 

 

6.4.2. Cada grupo de fornecedores (formal e/ou informal) deverá, obrigatoriamente, 

ofertar sua quantidade de alimentos, com preço unitário, observando as condições fixadas 

nesta Chamada Pública.  

 

6.4.3. Na análise das propostas e na aquisição deverão ser priorizadas as propostas de 

grupos do Município de União de Minas. Em não se obtendo as quantidades necessárias 

dos gêneros alimentícios, estas poderão ser complementadas com propostas de grupos da 

região, do território rural, do estado e do país, nesta ordem de prioridade. 

 



 

 

6.5. No caso de existência de mais de um Grupo Formal ou Informal participante do 

processo de aquisição para a alimentação escolar, deve-se priorizar o fornecedor do 

âmbito local, desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado 

local, resguardadas as condições previstas no § 1º, do artigo 14, da Lei Federal nº 

11.947/2009. 

 

6.6. Desclassificação 

 

6.6.1. Serão desclassificadas as propostas que: 

 

a) Não obedecerem às condições estabelecidas no Edital; 

 

b) Tiverem seus preços baseados nos de outras propostas, inclusive com o oferecimento 

de redução sobre o menor valor; 

 

c) Cujos produtos cotados estiverem com sua descrição em desacordo com o objeto da 

presente licitação; 

 

d) Não estiverem assinadas pelo representante legal ou autorizado; 

 

e) Apresentar proposta alternativa. 

 

6.6.1.1. Quando todas propostas forem desclassificadas, a CPL poderá fixar às licitantes 

o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de outras propostas, escoimada(s) da(s) 

causa(s) referidas nas alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, no sub-item 6.5.3.1.; 

 

      7. DO RESULTADO 

  

7.1. A Prefeitura Municipal de União de Minas divulgará o resultado do processo em 

até um dia útil após a conclusão dos trabalhos desta Chamada Pública e o resultado 

será fixado no Quadro Mural da Prefeitura. Será também divulgado o resultado nos 

Sindicatos de Trabalhadores Rurais e EMATER, caso exista os mesmos no 

Município.  

 

      8. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

8.1. Declarados os vencedores habilitados qualquer participante poderá manifestar até o 

primeiro dia útil subsequente a divulgação da decisão, sendo-lhe assegurado vista 

imediata dos autos, mediante solicitação formal. 

 

8.2. A falta de manifestação imediata e motivada do participante quanto ao resultado do 

certame, importará preclusão do direito de recurso.  

 



 

 

9. DA ADJUDICAÇÃO 

 

9.1. A autoridade competente à vista da conclusão da CPL proferirá sua decisão 

adjudicando o objeto à (s) licitante(s) vencedora(s); 

 

9.2. A contratação formalizar-se-á mediante assinatura de instrumento particular, 

observadas as cláusulas e condições deste edital, da minuta de contrato em anexo e da 

proposta vencedora; 

 

9.3. A Homologação e a adjudicação serão levadas ao conhecimento do Licitante, por 

meio de comunicação por escrito, via fax, ou estando presentes todos os licitantes, na 

lavratura da ata respectiva, ou através de órgão de imprensa que publicar os atos da 

Municipalidade. 

 

      10. CONTRATAÇÃO  

 

10.1. Homologado o resultado da Chamada Pública, o Presidente da CPL convocará o 

participante classificado para assinatura do contrato, formalmente.  

 

10.2 Após convocado, o participante classificado terá o prazo máximo de 03 (três) dias 

úteis para assinatura do contrato, sob pena de perda do direito à contratação do objeto 

homologado. 

 

10.3. 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).  

 

10.4. O valor total estimado para atender a presente chamada é de R$ 79.136,00 (setenta 

e nove mil, cento e trinta e seis reais). 

 

      11. RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES  

11.1. 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. 

  

11.2. O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios nos preços 

estabelecidos nesta Chamada Pública por um período mínimo de 03 (três) meses. 

 

11.3. O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios para as escolas 

conforme cronograma de entrega e em conformidade com os gêneros alimentícios 

apresentados no Projeto de Venda. 

 



 

 

11.4. Caso haja necessidade de substituição de gêneros alimentícios devido a questões 

climáticas, o fornecedor deverá comunicar, formalmente, o fato à Contratante com 10 

(dez) dias de antecedência, e caso haja a concordância da mesma, os alimentos só poderão 

ser substituídos por outros de valor nutricional semelhante, e desde que seja respeitado o 

valor total do contrato. 

 

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

 

12.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta das dotações do 

Orçamento do Município em vigor, ou da que vier a substituí-la nos próximos exercícios, 

segundo o novo Plano de Classificação Funcional Programática, e demais disposições 

contidas na Lei nº 4.320/64, em combinação com inciso V, do art. 55, da Lei nº 8.666/93, 

em combinação com o § 1º, do art. 18, da Lei Complementar nº 101/2000:  

 

• Ficha (092) – DOTAÇÃO 02.04.01.12.306.0005.2018.3.3.90.30.00 – FR 144 

• Ficha (093) – DOTAÇÃO 02.04.01.12.306.0005.2024.3.3.90.30.00 – FR 144 

• Ficha (094) – DOTAÇÃO 02.04.01.12.306.0005.2038.3.3.90.30.00 – FR 144 

 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

13.1 O não comparecimento do participante vencedor para assinatura do Contrato no 

prazo estabelecido, assim como aquele que não cumprir o prazo de entrega aqui 

estipulado, terá caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida com a 

proposta, ficando sujeito às sanções legais cabíveis. 

 

13.2. As penalidades serão registradas, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e 

das demais cominações legais. 

   

13.3. Em caso de atraso na entrega dos itens, objeto desta Chamada Pública, poderá ser 

aplicado à Contratada multa moratória de valor equivalente a até 0,5% (meio por cento) 

sobre o valor total do produto, por dia útil excedente. 

 

13.4. O participante vencedor deverá entregar os itens apresentados no Projeto de Venda, 

em total conformidade com o que fora cotado, não sendo admitida alteração posterior 

pelo vencedor das especificações do objeto e valor desta Chamada Pública, sob pena de 

sofrer as sanções legais. 

13.4.1. Em qualquer caso, garantir-se-á à Contratada a ampla defesa. 

 

      14. FATOS SUPERVENIENTES  

 

14.1. 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 Prefeitura Municipal de União de 

Minas, poderá haver:  

a) adiamento do processo;  

b) revogação desta Chamada Pública ou sua modificação no todo ou em parte.  

 

     15. FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA CHAMADA PÚBLICA:  

 

• Minuta do Contrato – Anexo I; 

•  Modelo de Declaração de Idoneidade – Anexo II; 

• Modelo de Declaração de Plena Submissão às Condições do Edital – Anexo III; 

•  Modelo de Indicação de Representante para participar da Chamada Pública – 

Anexo IV; 

• Projeto de Venda/modelos de propostas - Anexo V  

• Modelo de Declaração Quanto a Lei Federal nº 9.854/99 – Anexo VI; 

• Tabela de Preços – Anexo VII; 

• Termo de Referência – Anexo VIII; 

 

16. FORO 

 

16.1. Para dirimir as questões oriundas desta chamada pública e do futuro contrato será 

competente a o Foro da Comarca de Iturama/MG. 

 

 

 

União de Minas-MG, 23 de junho de 2021. 

 

_________________________________ 

Aguinaldo Batista de Urzedo 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

 

 

MINUTA DE CONTRATO Nº .../2021 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 74/2021 

 

 

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021 

 

 

O MUNICÍPIO DE UNÃO DE MINAS, pessoa jurídica de direito público, com sede 

na Av. Cinco, n° 1.137, Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 01.051.819/0001-

40, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Exmo. Sr. GEOVA TOMAZ DE 

ALMEIDA, brasileiro, casado, pecuarista, portador do RG nº M-7493360 e do CPF nº 

988.245.116-00, residente e domiciliado nesta cidade, à Avenida Nove, nº 1.137, Centro, 

e por outro lado_________ (nome do grupo formal) com sede à _____________, n.º____, 

em ______/UF, inscrita no CNPJ sob n.º ________________________, ou fornecedores 

do grupo informal (nomear todos e n.º CPF),  doravante denominado (a) CONTRATADO 

(A), fundamentados nas disposições Lei n.º 11.947, de 16/06/2009, e tendo em vista o 

que consta na Dispensa de Licitação nº 01/2021/Chamada Pública, resolvem celebrar o 

presente contrato mediante as cláusulas que seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

 

É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios oriundos da 

Agricultura Familiar para elaboração de Kits para atender os escolares durante a 

Pandemia de Covid-19 e para confecção, distribuição de merenda escolar aos alunos 

da Rede Municipal de Ensino (Creches, pré-escola e ensino fundamental) no retorno 

das atividades, considerando o disposto na Lei 11.947/2009 e Resolução FNDE/CD 

nº 26/2013, de acordo com a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2021-CHAMADA 

PÚBLICA, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente 

de anexação ou transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: 

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. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA:  

O limite individual de venda de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do 

Empreendedor Familiar Rural será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por Declaração 



 

 

de Aptidão ao PRONAF – DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a 

legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

 

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 da 

Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo 30 dias após a assinatura 

do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA. 

 

CLÁUSULA QUINTA: 

 

O Fornecedor será obrigado a atender todas as solicitações feitas pela Administração 

durante a vigência do contrato. 

 

a) O prazo para entrega dos gêneros alimentícios se dará em até 72 (setenta e duas) horas, 

contados da solicitação feita pela Administração; 

 

b) A solicitação deverá ser efetuada por órgão competente da Administração Pública 

Municipal, por meio próprio, devendo constar: a data, relação dos produtos, a quantidade, 

o local da entrega, o carimbo e a assinatura do responsável. 

 

c) Os produtos deverão ser recebidos acompanhados de nota-fiscal ou nota-fiscal fatura, 

conforme o caso, obedecendo as seguintes condições: 

 

• Ao final de cada entrega dos produtos será verificado os quantitativos e emissão 

de Nota Fiscal correspondente, obedecendo ao objeto da licitação, nos termos da 

alínea “b”, do inciso II, do art. 73 da Lei 8.666/93. 

• b) O recebimento dos produtos será feito inicialmente em caráter provisório e o 

aceite definitivo com a liberação da Nota Fiscal para pagamento. 

• c) Não cumpridas as exigências do Edital, o licitante será comunicado para 

substituir os produtos de acordo com as normas constantes do Edital, sem nenhum 

ônus para a Administração. 

 

CLÁUSULA SEXTA:  

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$ _____________ (_______________________), conforme 

listagem anexa a seguir: 

 

 

 



 

 

 Nome do 

Agricultor Familiar 

 CPF  

 

DAP  

 

Produt

o  

 

Unidad

e  

 

Quant. Preço Proposto 

R$ 

Valor Total R$ 

        

        

        

        

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO 

CONTRATADO 

 

I – Entregar os produtos, na forma pactuada; 

II – Dar ciência a Administração, imediatamente, e por escrito, de qualquer 

anormalidade existente nos produtos, mesmo que não sejam de sua competência; 

III – Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, cujas 

reclamações se obriga a atender prontamente; 

IV – A ausência ou omissão da fiscalização da Administração não eximirá o 

Fornecedor das responsabilidades previstas neste instrumento; 

V – Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais 

resultantes deste instrumento; 

VI – Manter, durante o prazo de vigência do instrumento e em compatibilidade 

com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no Edital:  

a) Poderá a Administração, a qualquer tempo, exigir do Fornecedor a 

comprovação das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento de 

Edital, reservando-se, inclusive, o direito de reter o valor correspondente aos pagamentos 

devidos até a regularização das obrigações pendentes. 

 

CLÁUSULA OITAVA :DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 

 

I – Efetuar os pagamentos nos prazos estipulados;  

II – Notificar ao Fornecedor qualquer irregularidade ou defeito encontrado nos 

produtos; 

III – Recusar os produtos que não estiverem de acordo com as especificações do 

Edital; 

IV – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pelo Fornecedor. 

 

CLÁUSULA NONA: 

 

Em todas as entregas, o pagamento poderá ser feito por crédito em conta corrente na 

instituição bancária, ou pela Secretaria Municipal de Finanças, em até 30 (trinta) dias, 

após recebimento definitivo pela unidade requisitante do objeto, mediante apresentação 

da Nota Fiscal, devidamente aprovada. 



 

 

 

A Administração pagará ao Fornecedor o valor unitário registrado por item, multiplicado 

pela quantidade solicitada, que constará da Solicitação de Fornecimento e da Nota de 

Empenho. 

O Fornecedor deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com CNPJ idêntico ao 

apresentado para fins de habilitação e consequentemente lançado na Nota de Empenho e 

na presente Ata de Registro de Preços. 

As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao Fornecedor. 

O Fornecedor deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as 

condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu a celebração 

do presente contrato. 

Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação 

de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: 

  

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das dotações do Orçamento 

do Município em vigor, ou da que vier a substituí-la nos próximos exercícios, segundo o 

novo Plano de Classificação Funcional Programática, e demais disposições contidas na 

Lei nº 4.320/64, em combinação com inciso V, do art. 55, da Lei nº 8.666/93, em 

combinação com o § 1º, do art. 18, da Lei Complementar nº 101/2000:  

 

• Ficha (092) – DOTAÇÃO 02.04.01.12.306.0005.2018.3.3.90.30.00 – FR 144 

• Ficha (093) – DOTAÇÃO 02.04.01.12.306.0005.2024.3.3.90.30.00 – FR 144 

• Ficha (094) – DOTAÇÃO 02.04.01.12.306.0005.2038.3.3.90.30.00 – FR 144 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 

O CONTRATADO deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das Notas 

Fiscais de Venda, ou congêneres, dos produtos participantes do Projeto de Venda de 

Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à 

disposição para comprovação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 

 

É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO 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. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 

Em caso de inadimplência ou descumprimento das obrigações contraídas neste 

instrumento, a Contratada ficará sujeita às penalidades previstas: 

 

12.1 - Advertência. 

12.2 - Multas de:  



 

 

a) 0,5% (meio ponto percentual) calculada sobre o valor total do contrato, por dia que 

exceder a data de entrega das mercadorias; 

b) 5,0 % (cinco por cento) calculada sobre o valor total do contrato, no caso de 

descumprimento de qualquer cláusula contratual para a qual não esteja prevista multa 

especial ou, ainda, no caso de reincidência de atraso especificado no item anterior. 

 

c) 10,0 % (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato, na hipótese de sua 

rescisão por motivo imputado à Contratada. 

Em qualquer caso, garantir-se-á à Contratada a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 

 

A multa aplicada poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo 

CONTRATADO ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 

 

O Município de União de Minas-MG, através da Secretaria Municipal de Educação, 

fiscalizará o futuro contrato, registrando todas as ocorrências e as deficiências verificadas 

em relatório, cuja cópia será encaminhada contratado, objetivando a imediata correção 

das irregularidades apontadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 

  

O presente contrato rege-se, ainda, pela DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2021-

CHAMADA PÚBLICA, pela Lei 11.947/2009 e pela Resolução FNDE/CD nº 26/2013, 

em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:  

 

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

partes, resguardada as suas condições essenciais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: 

 

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio 

de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento, por fax, 

transmitido pelas partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: 

 

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

poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação 

judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: 



 

 

I. por acordo entre as partes; 

II. pela inobservância de qualquer de suas condições; 

III. qualquer dos motivos previstos em lei. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: 

 

O contrato terá a vigência até 31 de dezembro de 2021, a contar da data da assinatura 

do respectivo instrumento contratual, nos termos da Lei. 

 

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias 

de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

  

 

 

 

União de Minas-MG, ....de........de 2021. 

 

 

 

___________________________ 

Município de União de Minas-MG                      

Geova Tomaz de Almeida 

-Prefeito Municipal- 

Contratante 

 

 

 

___________________________ 

Contratada 

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

 

 ___________________________                      

RG nº        

 

 

                                                         

___________________________ 

RG nº    

 



 

 

 

ANEXO II 

 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA (NO CASO DE PESSOA JURÍDICA) 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

À 

Prefeitura Municipal de União de Minas 

União de Minas - MG 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2021-CHAMADA PÚBLICA 

 

 

A Signatária ............................., CNPJ/CPF................................, por seu representante 

legal abaixo assinado, vem declarar, sob as penas das Lei, que a está apta a tomar parte 

do processo licitatório, tendo em vista inexistir contra a mesma Declaração de 

Inidoneidade emitida por órgão de Administração Pública Federal, Estadual, Municipal 

ou do Distrito Federal 

 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

Nome e assinatura da Licitante 

Representante Legal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO III 

 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA (NO CASO DE PESSOA JURÍDICA) 

 

MODELO DE TERMO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA CHAMADA 

PÚBLICA 

 

À 

 

Prefeitura Municipal de União de Minas 

União de Minas – MG 

 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2021-CHAMADA PÚBLICA 

 

 

 

Declaração de Plena Submissão às Condições do Edital 

 

 

A Signatária................., CNPJ/CPF...................., por seu representante abaixo assinado, 

declara estar de acordo com todos os termos do Edital de DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 01/2021-CHAMADA PÚBLICA, e de todos os seus anexos, todos de seu integral 

conhecimento, pelo que, caso vitoriosa, assinará o Contrato do qual constitui parte 

integrante o referido Edital e seu anexos, concordando com todas as suas cláusulas e 

condições, em todas as fases desta Licitação. 

 

Declara, também, a sua inteira submissão à Legislação Brasileira. 

 

Esclarece, ainda, que preenche todos os requisitos previstos no citado Ato Convocatório 

da Licitação. 

 

 

 

Local e Data 

 

 

Nome e assinatura da Licitante (Signatária) 

Representante Legal 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO IV 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA (NO CASO DE PESSOA JURÍDICA) 

 

 

À 

Prefeitura Municipal de União de Minas 

União de Minas – MG 

 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2021-CHAMADA PÚBLICA 

 

Indicação de Representante para participar da CHAMADA PÚBLICA. 

 

 

A Signatária .............., CNPJ............, por seu representante legal abaixo assinado, vem 

indicar o Sr. ........ RG nº .............. e do CPF nº ........., para como seu Representante, 

acompanhar todas as fases da Chamada Pública da Dispensa Nº 01/2021 até a 

homologação do processo licitatório ao fornecedor, podendo, este Representante, assinar 

atas e demais documentos relativos à Licitação em epígrafe, sendo a ele conferidos 

plenos, irrestritos e irrevogáveis poderes para tomar, em nome da Signatária, todas e 

quaisquer decisões e/ou deliberações pertinentes a esta Licitação em todas as suas fases. 

 

 

Local e Data 

 

 

Nome e assinatura da Licitante Signatária 

Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO VI 

 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA (NO CASO DE PESSOA JURÍDICA) 

 

 

MODELO DECLARAÇÃO QUANTO A LEI FEDERAL N.º 9.854/99 

 

Ao 

Município de União de Minas 

União de Minas - MG 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2021-CHAMADA PÚBLICA 

 

Declaração Quanto a Lei Federal 9.854/99 

 

A Signatária............................., CNPJ/CPF ............................., neste ato representado 

pelo Sr.................................., Cédula de Identidade n.º .........................CPF 

n.º............................................, residente e domiciliado na cidade de .................., Estado 

de ....................... , em atenção à solicitação contida Chamada Pública da Dispensa nº 

01/2021,  DECLARAMOS que, não empregamos em nossa empresa menores de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho, conforme disposto na Lei Federal n.º 9.854, de 27 de Outubro de 1.999. 

 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente 

 

 

Local e Data 

 

 

Nome e Assinatura da Licitante (Signatária) 

Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO VII 

 

 

TABELA DE PREÇOS 

 

 

 

Item Quant. Unid. Descrição 
Média 

Unit. 

Média 

Total 

1 1.500 KG 

ABACAXI PEROLA, graúdo, polpa amarela, 

separado por lotes homogêneos, sub grupo colorido, 

classe 03, sem rebento, defeitos graves, sem coroa 

múltipla, danificadas, tortas ou deformadas, 

categoria extra. 

R$ 5,48 
R$ 

8.220,00 

2 500 KG 

ABOBRINHA TIPO PAULISTINHA, subgrupo 

verde, tamanho aproximadamente de 15 a 20 cm, 

sem defeitos graves (podridão, danos profundos, 

desidratação ou virose, oca, descolorada, passada ou 

torta) categoria extra, caixa com 18 quilos. 

R$ 5,00 
R$ 

2.500,00 

3 1.000 KG 

BANANA PRATA OU MAÇÃ, climatizada, 

separada por lotes, por cor, tamanho e qualidade, sem 

defeitos graves (amassadas, danos profundos, 

queimado de sol, podridão, lesão ou manchas e 

imaturas), classe com diâmetro aproximado de 32 

mm, comprimento de 150 mm, sub classe buquê ou 

penca, categoria I; embalado em caixa tipo torito 

com aproximadamente 22 quilos. 

R$ 4,61 
R$ 

4.610,00 

4 300 KG 

BETERRABA SEM FOLHAS, separado por 

tamanho e categoria, categoria extra, sem defeitos 

graves (podridão, mole, deformação, sem defeitos, 

lenhosas, rachadas, danos mecânicos, murchas 

injurias por pragas ou doenças). 

R$ 4,26 
R$ 

1.278,00 

5 300 

PCTS 

250 

GRS. 

BISCOITO DE POLVILHO, embalagem de 250g, 

fabricado com Polvilho Doce ou Azedo, livre de 

sujidades, isenta de matérias terrosas, parasitas e 

dendritos animais e vegetais, aspecto, cor, odor e 

sabor. 

R$ 13,09 
R$ 

3.927,00 

6 600 KG 

CENOURA VERMELHA, separado por tamanho e 

categoria, classe entre 18 e 22 cm, categoria extra, 

sem defeitos graves (podridão mole, deformação 

ombros verdes ou roxo, sem defeitos, lenhosas, 

rachadas, danos mecânicos, podridão seca, murchas 

injurias por pragas ou doenças), embaladas em 

R$ 3,13 
R$ 

1.878,00 



 

 

caixas de papelão reforçada, contendo rotulo 

indicando dados do produto. 

7 300 KG 

DOCE EM BARRINHAS DE SABORES 

VARIADOS (LEITE, BANANA, GOIABA), 

unidades de 25g, própria para consumo, macia, livre 

de sujidade, embaladas individualmente. 

R$ 15,01 
R$ 

4.503,00 

8 600 KG 

LARANJA FRUTA, separada por lotes, por cor, 

tamanho e qualidade, sem defeitos graves 

(amassadas, danos profundos, queimado de sol, 

podridão, lesão ou manchas e imaturas); categoria 

extra. 

R$ 3,31 
R$ 

1.986,00 

9 50 
CAIXAS 

20 KG 

TANGERINA TIPO PONKAN, frescas, abrigadas 

dos raios solares e dos ventos fortes, serem colhidas 

ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas 

ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento 

do tamanho, aroma e cor própria de espécie e 

variedade, ausência de sujidades, parasitas e larvas. 

R$ 5,19 
R$ 

5.190,00 

10 6.000 120G 

IOGURTE NATURAL, produzido a partir de Leite 

Integral como matéria prima, sabor morango, cor 

própria, cheiro e sabor característico, embalagem 

plástica atóxica de 120 g, validade mínima de 30 

dias. 

R$ 2,93 
R$ 

17.580,00 

11 200 KG 

FARINHA DE MANDIOCA, crua, grupo seco, sub-

grupo fina, classe amarela, isenta de matéria terrosa, 

parasitas e larvas, sem fermentação ou ranço, sem 

bolores e leveduras, embalagem plástica atóxica 

transparente de 1kg, validade mínima de 6 meses a 

contar da data de entrega. 

R$ 10,76 
R$ 

2.152,00 

12 800 KG 

FEIJÃO CARIOQUINHA, grupo beneficiado anão, 

variedade carioquinha, tipo I novo, teor máximo de 

impureza de 2% constituído de grãos inteiros, sãos, 

isentos de materiais terrosos, sujidades e mistura de 

outras variedades e espécies, embalagem plástica 

atóxica de 1 Kg. 

R$ 7,86 
R$ 

6.288,00 

13 500 KG 

MANDIOCA, separados por lotes homogêneos 

grupo raiz na cor marrom, massa branca, de fácil 

cozimento, sem resíduos terrosos ou sujidade, 

defeitos graves, rachaduras, injúrias por pragas ou 

doenças, murchas ou podridão, sem escurecimentos 

graves ou danos mecânicos, tipo extra. 

R$ 4,66 
R$ 

2.330,00 

14 1.000 KG 

MELANCIA REDONDA, separada por lotes 

homogêneos, categoria extra graúda, pesando entre 

11 a 12 quilos a unidade, sem defeitos graves 

R$ 2,48 
R$ 

2.480,00 



 

 

(podridão, danos profundos, frutos passados) sem 

manchas ou deformação. 

15 600 KG 

MILHO VERDE, sem casca, higienizado, grãos bem 

desenvolvidos, macios, leitosos, cor amarela, fosca, 

sabor adocicado, sem deterioração e com odor 

característicos. 

R$ 7,34 
R$ 

4.404,00 

16 300 DZ 

OVO DE GALINHA CAIPIRA, classe A, em boa 

qualidade, próprio para consumo, embalado em 

cartelas de papelão ou plástico, isento de trincados 

ou rachaduras, sem infiltrações, com cor e cheiro 

próprios. 

R$ 8,72 
R$ 

2.616,00 

17 300 KG 

RAPADURA DE CANA DE AÇÚCAR, unidades 

de 25g, própria para consumo, macia, livre de 

sujidade, embaladas individualmente. 

R$ 13,50 
R$ 

4.050,00 

18 600 KG 

TOMATE, tipo salada ou cereja ou perinha, frescas, 

abrigadas dos raios solares e dos ventos fortes; serem 

colhidos ao atingir o grau normal de evolução e 

apresentados ao consumo em perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho, aroma e cor própria de 

espécie e variedade, ausência de sujidades, parasitas 

e larvas. 

R$ 5,24 
R$ 

3.144,00 

TOTAL GERAL: 79.136,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO VIII 

 

PROJETO BÁSICO 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2021-CHAMADA PÚBLICA 

 

 

1- ORGÃO INTERESSADO E LOCALIZAÇÃO. 

 

Órgão Interessado: Prefeitura Municipal de União de Minas-MG – através da Secretaria 

Municipal de Educação. 

 

2 – Do Objeto. 

 

A presente chamada pública tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios 

oriundos da Agricultura Familiar para elaboração de Kits para atender os escolares 

durante a Pandemia de Covid-19 e para confecção, distribuição de merenda escolar aos 

alunos da Rede Municipal de Ensino (Creches, pré-escola e ensino fundamental) no 

retorno das atividades, considerando o disposto na Lei 11.947/2009 e Resolução 

FNDE/CD nº 26/2013, o qual ficará fazendo parte integrante do futuro contrato, 

independentemente de anexação ou transcrição. 

 

3 – Da quantidade estimada e da descrição do objeto. 

 

A quantidade estimada, a descrição e os preços, conforme abaixo:  

 

Item Quant. Unid. Descrição 

1 1.500 KG 

ABACAXI PEROLA, graúdo, polpa amarela, separado por lotes 

homogêneos, sub grupo colorido, classe 03, sem rebento, defeitos graves, 

sem coroa múltipla, danificadas, tortas ou deformadas, categoria extra. 

2 500 KG 

ABOBRINHA TIPO PAULISTINHA, subgrupo verde, tamanho 

aproximadamente de 15 a 20 cm, sem defeitos graves (podridão, danos 

profundos, desidratação ou virose, oca, descolorada, passada ou torta) 

categoria extra, caixa com 18 quilos. 

3 1.000 KG 

BANANA PRATA OU MAÇÃ, climatizada, separada por lotes, por cor, 

tamanho e qualidade, sem defeitos graves (amassadas, danos profundos, 

queimado de sol, podridão, lesão ou manchas e imaturas), classe com 

diâmetro aproximado de 32 mm, comprimento de 150 mm, sub classe 

buquê ou penca, categoria I; embalado em caixa tipo torito com 

aproximadamente 22 quilos. 



 

 

4 300 KG 

BETERRABA SEM FOLHAS, separado por tamanho e categoria, 

categoria extra, sem defeitos graves (podridão, mole, deformação, sem 

defeitos, lenhosas, rachadas, danos mecânicos, murchas injurias por 

pragas ou doenças). 

5 300 

PCTS 

250 

GRS. 

BISCOITO DE POLVILHO, embalagem de 250g, fabricado com 

Polvilho Doce ou Azedo, livre de sujidades, isenta de matérias terrosas, 

parasitas e dendritos animais e vegetais, aspecto, cor, odor e sabor. 

6 600 KG 

CENOURA VERMELHA, separado por tamanho e categoria, classe 

entre 18 e 22 cm, categoria extra, sem defeitos graves (podridão mole, 

deformação ombros verdes ou roxo, sem defeitos, lenhosas, rachadas, 

danos mecânicos, podridão seca, murchas injurias por pragas ou 

doenças), embaladas em caixas de papelão reforçada, contendo rotulo 

indicando dados do produto. 

7 300 KG 

DOCE EM BARRINHAS DE SABORES VARIADOS (LEITE, 

BANANA, GOIABA), unidades de 25g, própria para consumo, macia, 

livre de sujidade, embaladas individualmente. 

8 600 KG 

LARANJA FRUTA, separada por lotes, por cor, tamanho e qualidade, 

sem defeitos graves (amassadas, danos profundos, queimado de sol, 

podridão, lesão ou manchas e imaturas); categoria extra. 

9 50 
CAIXAS 

20 KG 

TANGERINA TIPO PONKAN, frescas, abrigadas dos raios solares e 

dos ventos fortes, serem colhidas ao atingir o grau normal de evolução e 

apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do 

tamanho, aroma e cor própria de espécie e variedade, ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

10 6.000 120G 

IOGURTE NATURAL, produzido a partir de Leite Integral como 

matéria prima, sabor morango, cor própria, cheiro e sabor característico, 

embalagem plástica atóxica de 120 g, validade mínima de 30 dias. 

11 200 KG 

FARINHA DE MANDIOCA, crua, grupo seco, sub-grupo fina, classe 

amarela, isenta de matéria terrosa, parasitas e larvas, sem fermentação ou 

ranço, sem bolores e leveduras, embalagem plástica atóxico transparente 

de 1kg, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

12 800 KG 

FEIJÃO CARIOQUINHA, grupo beneficiado anão, variedade 

carioquinha, tipo I novo, teor máximo de impureza de 2% constituído de 

grãos inteiros, sãos, isentos de materiais terrosos, sujidades e mistura de 

outras variedades e espécies, embalagem plástica atóxica de 1 Kg. 

13 500 KG 

MANDIOCA, separados por lotes homogêneos grupo raiz na cor 

marrom, massa branca, de fácil cozimento, sem resíduos terrosos ou 

sujidade, defeitos graves, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças, 

murchas ou podridão, sem escurecimentos graves ou danos mecânicos, 

tipo extra. 

14 1.000 KG 
MELANCIA REDONDA, separada por lotes homogêneos, categoria 

extra graúda, pesando entre 11 a 12 quilos a unidade, sem defeitos graves 



 

 

(podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou 

deformação. 

15 600 KG 

MILHO VERDE, sem casca, higienizado, grãos bem desenvolvidos, 

macios, leitosos, cor amarela, fosca, sabor adocicado, sem deterioração e 

com odor característicos. 

16 300 DZ 

OVO DE GALINHA CAIPIRA, classe A, em boa qualidade, próprio 

para consumo, embalado em cartelas de papelão ou plástico, isento de 

trincados ou rachaduras, sem infiltrações, com cor e cheiro próprios. 

17 300 KG 
RAPADURA DE CANA DE AÇÚCAR, unidades de 25g, própria para 

consumo, macia, livre de sujidade, embaladas individualmente. 

18 600 KG 

TOMATE, tipo salada ou cereja ou perinha, frescas, abrigadas dos raios 

solares e dos ventos fortes; serem colhidos ao atingir o grau normal de 

evolução e apresentados ao consumo em perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho, aroma e cor própria de espécie e 

variedade, ausência de sujidades, parasitas e larvas. 

 

4. Justificativa 

 

A aquisição dos gêneros alimentícios tem por finalidade a confecção e distribuição de 

merenda escolar aos alunos da rede municipal de ensino (creches, pré-escola e ensino 

fundamental) da Secretaria Municipal de Educação. 

 

 

5 – Das condições de entrega, recebimento e prazo de duração 

  

O Fornecedor será obrigado a atender todas solicitações feitas pela Administração durante 

a vigência do contrato. 

 

a) O prazo para entrega dos gêneros alimentícios se dará em até 72 (setenta e duas) horas, 

contados da solicitação feita pela Administração; 

 

b) A solicitação deverá ser efetuada por órgão competente da Administração Pública 

Municipal, por meio próprio, devendo constar: a data, relação dos produtos, a quantidade, 

o local da entrega, o carimbo e a assinatura do responsável. 

 

c) Os produtos deverão ser recebidos acompanhados de nota-fiscal ou nota-fiscal fatura, 

conforme o caso, obedecendo as seguintes condições: 

 

• Ao final de cada entrega dos produtos serão verificados os quantitativos e emissão 

de Nota Fiscal correspondente, obedecendo ao objeto da licitação, nos termos da 

alínea “b”, do inciso II, do art. 73 da Lei 8.666/93. 

• b) O recebimento dos produtos será feito inicialmente em caráter provisório e o 

aceite definitivo com a liberação da Nota Fiscal para pagamento. 



 

 

• c) Não cumpridas as exigências deste Edital, o licitante será comunicado para 

substituir os produtos de acordo com as normas constantes deste Edital, sem 

nenhum ônus para a Administração. 

 

 

6 – Do pagamento 

 

Em todas as entregas, o pagamento poderá ser feito por crédito em conta corrente na 

instituição bancária, ou pela Secretaria Municipal de Finanças, em até 30 (trinta) dias, 

após recebimento definitivo pela unidade requisitante do objeto, mediante apresentação 

da Nota Fiscal, devidamente aprovada. 

 

A Administração pagará ao Fornecedor o valor unitário registrado por item, multiplicado 

pela quantidade solicitada, que constará da Solicitação de Fornecimento e da Nota de 

Empenho. 

 

O Fornecedor deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com CNPJ idêntico ao 

apresentado para fins de habilitação e consequentemente lançado na Nota de Empenho e 

na presente Ata de Registro de Preços. 

As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao Fornecedor. 

O Fornecedor deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as 

condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu a celebração 

da presente Ata de Registro de Preços. 

 

Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação 

de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

 

7- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 

 

Constituir-se-ão obrigações do FORNECEDOR, além das demais previstas em 

Contrato e em seus Anexos e deles decorrentes: 

 

I – Entregar os produtos, na forma pactuada; 

II – Dar ciência a Administração, imediatamente, e por escrito, de qualquer 

anormalidade existente nos produtos, mesmo que não sejam de sua competência; 

III – Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, cujas 

reclamações se obriga a atender prontamente; 

IV – A ausência ou omissão da fiscalização da Administração não eximirá o 

Fornecedor das responsabilidades previstas neste instrumento; 

V – Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais 

resultantes deste instrumento; 



 

 

VI – Manter, durante o prazo de vigência do instrumento e em compatibilidade 

com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no Edital:  

a) Poderá a Administração, a qualquer tempo, exigir do Fornecedor a 

comprovação das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento de 

Edital, reservando-se, inclusive, o direito de reter o valor correspondente aos pagamentos 

devidos até a regularização das obrigações pendentes. 

 

  VII - Constituem obrigações da Contratada de acordo com a Recomendação do 

Ministério Público do Trabalho, autos nº 000738.2020.03.001/5, em virtude da Pandemia 

SARS-COV-2. 

 

A contratada deverá informa a Contratante:  

 

1- Nome dos responsáveis técnicos pela elaboração e implementação do plano de 

contingência para gerenciamento da pandemia de COVID-19; 

2 – Proceder a instituição de protocolos, ações de prevenção, promoção e assistência à 

saúde e vigilância epidemiológica no meio ambiente de trabalho, com diálogo e conteúdo 

idêntico ao estabelecido por este Ente Público; 

3- Realizar o treinamento dos membros da CIPA e do SESMT, se houver, para ações de 

acompanhamento e fiscalização da implementação das normas de biossegurança e 

vigilância epidemiológica na empresa notificada, com integração das medidas e reuniões 

conjuntas; 

4- Proceder com a elaboração da lista de nomes de empregados terceirizados que se 

enquadrarem no chamado “grupo de risco” da COVID-19, além do encaminhamento da 

lista deverá encaminhar juntamente com o endereço e situação familiar do empregado 

(com ou sem dependentes, inclusive cônjuge em idade laborativa, conforme ficha ou livro 

de registro do contrato de trabalho), para acompanhamento das medidas adotadas pela 

empresa; 

5- Desenvolvimento de plano de proteção para esses empregados do “grupo de risco”, por 

meio de políticas flexíveis e práticas de apoio, visando mitigar a exposição, com indicação 

das medidas que serão adotadas (teletrabalho, mudança de local de trabalho, concessão 

de férias); 

6- Realizar a revisão do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e o 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), com registro do novo 



 

 

risco biológico SARS-COV-2, e inserirem nos Programas capítulo específico sobre o 

Plano de Contingência, contendo: 

- Cronograma de acompanhamento das ações e resultados dos programas. 

- Check-list de todos os locais e postos de trabalho dos terceirizados no ente público, com 

exposição potencial ao COVID-19. 

- Lista atualizada dos trabalhadores e clientes, que deverá ser encaminhada ao CEREST 

e órgãos de fiscalização, quando solicitado. 

- Criação de protocolos de barreiras sanitárias, com triagem epidemiológica e controle da 

temperatura ou de oxigenação, mediante utilização de termômetro e oxímetro. 

- Indicação da prática de verificações diárias de saúde, pessoalmente ou por meio virtual 

(ex: triagem de sintomas e temperatura). 

- Indicação de práticas constantes de higienização dos locais de trabalho (ambiente, 

superfícies, equipamentos e instrumentos de trabalho) e dos locais com grande circulação 

de pessoas, conforme protocolos estabelecidos pelos órgãos públicos de saúde. 

- Indicação da busca ativa de casos suspeitos de COVID-19, com caráter de prevenção, 

rastreamento e diagnóstico precoce do agravo à saúde relacionada ao trabalho. 

- Indicação da implementação de políticas e práticas de distanciamento social no trabalho. 

- Indicação de fornecimento de EPIs com Certificado de Aprovação e instalação de 

Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) que previnam o contágio do novo coronavírus, 

causador da COVID-19. 

- Indicação de incentivo ao uso de coberturas faciais pelos empregados no local de 

trabalho. 

- Indicação de implementação de ventilação natural dos ambientes de trabalho e, nos 

locais com ar condicionado, implementação de Plano de Manutenção, Operação e 

Controle de Ar Condicionado (PMOC), previsto na Lei nº 13.589, de 4 de janeiro de 2018 

e na Resolução nº 9, de 16 de janeiro de 2003, da Anvisa. 

7- Realizarem ações de manejo dos casos de síndrome gripal e dos casos suspeitos e 

confirmados de COVID-19, observando as seguintes práticas: 

- Criação de um protocolo para atendimento e encaminhamento de informações de casos 

suspeitos e confirmados ao CEREST e à Vigilância Epidemiológica da Secretaria 

Municipal de Saúde, com explicitação da ocorrência (setor onde ocorreu, trabalhadores 

do setor, interações outros setores de trabalho etc.) e providências adotadas de fluxo de 

rastreabilidade do infectado (meio social do trabalhador doente), inclusive contatos 

familiares e vínculos de emprego dos familiares, se houver, ou atividade profissional 

autônoma. 

- O protocolo de monitoramento diário, pelo serviço médico da empresa, dos empregados 

sintomáticos, suspeitos ou confirmados, que estejam em isolamento, para avaliação da 

progressão ou agravamento dos sintomas, também deverá contemplar a previsão de 

inserção dos dados do trabalhador com suspeita ou diagnóstico de COVID-19 na 



 

 

plataforma SINAN2, cujo preenchimento pode ser realizado por qualquer empregado da 

empresa prestadora de serviços terceirizados, resguardando-se o sigilo médico. 

- A busca ativa dos casos, envolvendo a identificação dos casos, testagem, seguida do 

afastamento e encaminhamento aos cuidados médicos necessários e rastreamento dos 

contatos, possibilitando diagnóstico precoce do agravo à saúde relacionada ao trabalho. 

- Protocolo de testagem dos empregados, de acordo com a abordagem clínico 

epidemiológica do PCMSO, contemplando periodicidade, critérios eletivos, critérios de 

interpretação e hipóteses de retestagem. 

- Criação de um protocolo de atuação conjunta do serviço médico do (a) prestadora de 

serviços com o serviço especializado em medicina do trabalho, ou equivalente, do (a) 

tomador (a) de serviços, com exigência de mesmo padrão de segurança e de afastamento 

dos trabalhadores, pelo período de isolamento e monitoramento ou afastamento de 

contatos próximos no trabalho, no tomador de serviços e os seus contatos domiciliares. 

- A criação de um protocolo para verificação de quais empregados podem ter sido 

expostos ao SARS-COV-2 por meio de contato com o caso confirmado e, pois, que 

necessitam de precauções adicionais, acompanhamento e afastamento do local de 

trabalho. 

- Notificação dos casos suspeitos e confirmados de COVID-19, pelo profissional de saúde 

designado pela empresa prestadora de serviços terceirizados, ao Sistema Nacional de 

Agravos de Notificação Compulsória (SINAN) e comunicação ao fiscal do contrato da 

realização da referida notificação, entregando-lhe a respectiva comprovação. 

8- Realizarem ações de comunicação e treinamentos aos empregados, como as que 

seguem: 

-  Criação de manual ou cards eletrônicos com informações aos empregados sobre as 

medidas que devem tomar para proteção da contaminação pelo SARSCOV-2 no trabalho, 

inclusive quanto ao uso e conservação de máscara de uso profissional. 

- Comunicação do plano de contingência aos trabalhadores e realização de treinamentos 

constantes, referentes ao tema COVID-19, especialmente com momento para diálogo 

com os seus trabalhadores (ex: políticas de redução da propagação do vírus; higiene geral; 

medidas de proteção coletiva disponíveis; sintomas, o que fazer se estiver doente, limpeza 

e desinfecção; distanciamento social; gerenciamento de estresse, entre outros). 

-  Expedição de comunicações eletrônicas diárias referentes ao tema COVID-19. 

 

Assim, a Administração Pública do Município de União de Minas em atendimento a 

Recomendação enviada pelo Ministério Público do Trabalho determina que a empresa 

contratada realize as adequações necessárias ao combate do COVID-19, bem como envie 

a documentação solicitada acima, para envio ao Ministério Público do Trabalho. 

 

8- DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Constituir-se-ão obrigações da ADMINISTRAÇÃO, além das demais previstas em 

Contrato e em seus Anexos e deles decorrentes: 

 

I – Efetuar os pagamentos nos prazos estipulados;  



 

 

II – Notificar ao Fornecedor qualquer irregularidade ou defeito encontrado nos 

produtos; 

III – Recusar os produtos que não estiverem de acordo com as especificações do 

Edital; 

IV – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pelo Fornecedor. 

 

9– Da Vigência do Contrato 

 

O contrato terá prazo de vigência a contar da data de sua assinatura até 31 de 

dezembro de 2021, nos termos da Lei. 

 

10– Das Dotações Orçamentárias: 

 

As despesas decorrentes do futuro contrato correrão à conta das dotações do Orçamento 

do Município em vigor, ou da que vier a substituí-la nos próximos exercícios, segundo o 

novo Plano de Classificação Funcional Programática, e demais disposições contidas na 

Lei nº 4.320/64, em combinação com inciso V, do art. 55, da Lei nº 8.666/93, em 

combinação com o § 1º, do art. 18, da Lei Complementar nº 101/2000:  

 

• Ficha (092) – DOTAÇÃO 02.04.01.12.306.0005.2018.3.3.90.30.00 – FR 144 

• Ficha (093) – DOTAÇÃO 02.04.01.12.306.0005.2024.3.3.90.30.00 – FR 144 

• Ficha (094) – DOTAÇÃO 02.04.01.12.306.0005.2038.3.3.90.30.00 – FR 144 

 

11- Da Previsão legal 

A contratação tem fundamento legal, nos termos da Lei 8666/93, pela Lei 11.947/2009 e 

pela Resolução FNDE/CD nº 26/2013, em todos os seus termos, a qual será aplicada, 

também, onde o contrato for omisso. 

 

12 – Da Fiscalização 

 

O Município de União de Minas -MG, através da Secretaria Municipal de Educação, 

fiscalizará o futuro contrato, registrando todas as ocorrências e as deficiências verificadas 

em relatório, cuja cópia será encaminhada contratado, objetivando a imediata correção 

das irregularidades apontadas. 


