Prefeitura Municipal de Brasília de Minas
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão.
Departamento de Compras, Licitação e Contratos.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
DISPENSA N.º 016/2020
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 044/2020
CHAMADA PÚBLICA N° 001/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTALIÇAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO
EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER A REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE
ENSINO.
Senhor,
Visando comunicação futura entre o Setor de licitações deste Município e essa Empresa, solicito de vossa
senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao setor responsável por meio do e-mail:
licitacao@brasiliademinas.mg.gov.br.
A não remessa do recibo exime o Setor de Licitações da comunicação de eventuais retificações ocorridas no
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.
EMPRESA: ________________________________________________________________________
PESSOA PARA CONTATO: _________________________________________________________
ENDEREÇO: ______________________________________________________________________
E-MAIL: __________________________________________________________________________
CIDADE: _____________________________________________ ESTADO: ___________________
TELEFONE: _________________________________________ FAX: ________________________
RECEBEMOS, ATRAVÉS DE E-MAIL OU DIRETAMENTE NO SETOR DE LICITAÇÕES, CÓPIA
DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DA LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADA.
LOCAL: _____________________, _____ DE _____________ DE _________.
_____________________________________
ASSINATURA
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 044/2020
CHAMA PÚBLICA Nº. 001/2020

OBJETO: CHAMADAA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE
FRUTAS E HORTALIÇAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO
EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER A REDE
ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSINO.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 29/04/2020 A 22/05/2020
CONSULTAS AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES:
NA INTERNET NO SITE: WWW.BRASILIADEMINAS.MG.GOV.BR
TELEFONE: (38)9 9958-5711.

ESCLARECIMENTOS ATRAVÉS DO EMAIL:
LICITACAO@BRASILIADEMINAS.MG.GOV.BR

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 07H00MIN
13H00MIN ÀS 17H00MIN.

AS

11H00MIN

E DAS

REFERÊNCIA DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
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PREÂMBULO
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.º: 001/2020
PROCESSO LICITATÓRIO N.º: 044/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILIA DE MINAS - MG, pessoa jurídica de direito público, com
sede à Rua Coronel Sansão, 375, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº.: 18.017.442/0001-06,representado neste
ato pelo Senhor Secretário Municipal de Educação, no uso de suas prerrogativas legais, e considerando o
disposto na Lei 11.947/2009 e na Resolução FNDE / CD nº.: 26/2013, através da Secretária Municipal de
Educação, realiza Chamada Pública para aquisição de frutas e hortaliças da Agricultura Familiar. Os grupos
formais e informais deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda, do dia 29 de
abril de 2020 até o dia 22 de maio de 2020, às 09hs00min., no setor de licitações. O Edital poderá ser
adquirido através do site www.brasiliademinas.mg.gov.br.
Obs.: Na hipótese de não haver expediente na data acima afixada, ficará a sessão adiada para o primeiro dia
útil subsequente no mesmo local e hora, salvo, disposições em contrário
O Edital poderá ser adquirido através do email: licitação@brasiliademinas.mg.gov.br ou pelo site
www.brasiliademinas.mg.gov.br .
1. DO OBJETO
1.1. O objeto da Chamada Pública é a Aquisição de frutas e hortaliças da agricultura familiar e do
empreendedor familiar rural para atender a rede escolar municipal de ensino, conforme especificações do
Anexo I, que serão destinados no fortalecimento de alimentação nas Instituições Educacionais de Educação
Básica da Rede Pública de Ensino do Município por conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE.

2. DA PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar do Chamamento Público todos os interessados que atuam no ramo de atividade pertinente
ao Objeto da contratação e que preencham as condições de habilitação constantes deste Edital.
2.2 – Poderão participar desta licitação as empresas do ramo da atividade pertinente ao objeto do presente,
autorizadas na forma da lei, desde que atendam às exigências mínimas deste instrumento, e que não estejam
suspensas ou declaradas inidôneas por parte do Poder Público.
2.3 - Não poderão participar da presente Licitação as empresas ou pessoas físicas:
a) Empresas com falência judicialmente decretada ou pessoas físicas com Certidão Cível de Insolvência Positiva.
b) Empresas ou Pessoas Físicas declaradas inidôneas para licitar ou contratar no âmbito da União, Estados,
Distrito Federal ou Municípios e nas respectivas entidades da administração indireta, ou que tenham sido
suspensas de participar de licitação e/ou impedidas de contratar com o Município de Brasília de Minas / MG;
b.1) Poderá ser realizada diligência para fins de atendimento ao disposto no item anterior, inclusive pesquisa
junto aos Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e/ou Consulta Consolidada TCU.
c) Enquadradas nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93;
2.4 - A participação neste Chamamento Público implica na aceitação dos termos do presente ato convocatório,
bem como na observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis.

A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo
descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.
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3. DATA, LOCAL E HORA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
3.1 - As propostas e os documentos exigidos deverão ser entregues no Setor de Licitações da Prefeitura
Municipal de Brasília de Minas/MG, na Rua Coronel Sansão, nº 506, Centro, no período compreendido do
dia da sua publicação até às 09hs00min. do dia 22/05/2020, em envelopes separados, fechados e lacrados,
contendo a identificação clara e visível do proponente e o número da Chamada Publica.
3.1.1 - Os interessados em protocolar seus envelopes de habilitação e Projeto de Vendas antes das
09hs00min do dia 22 de maio de 2020, precisam confirmar horário de funcionamento pelo telefone (38)
999585711, em função da restrição de funcionamento no setor de licitação, por medida de segurança,
obedecendo as orientações de isolamento, conforme Lei Federal 13.979/2020 e Decreto Municipal n° 3.641
de 18 de março de 2020, em decorrência do enfrentamento ao COVID-19.

4. DO PROCEDIMENTO
4.1 - O procedimento será composto pelas seguintes fases:
a) Divulgação do Edital;
b) Recebimento da documentação do interessado;
c) Análise da documentação apresentada;
d) Divulgação dos resultados das propostas dos interessados.
4.2- Recebidos os documentos, a Comissão de Licitações fará a apreciação dos mesmos no dia 22/05/2020,
às 09h00min.
4.3 - O resultado do julgamento da habilitação e do julgamento dos recursos administrativos interpostos
pelos interessados, será publicado por meio da imprensa oficial do Município.
4.4. O Contrato será formalizado mediante Minuta própria, contendo as cláusulas e condições revistas neste
Edital.
5. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
5.1 - Para participação da CHAMADA PÚBLICA, o agricultor formal ou informal deverá apresentar os
documentos de habilitação e a sua proposta em envelopes distintos, lacrados, identificados, respectivamente,
como de nº 1 e nº. 2, para o que sugere a seguinte inscrição:
ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS
AO MUNICIPIO DE BRASILIA DE MINAS/MG
EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº. 001/2020
PROPONENTE:
CNPJ/CPF Nº.
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS (PROJETO DE VENDA)
AO MUNICIPIO DE BRASILIA DE MINAS/MG
EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº. 001/2020
PROPONENTE:
CNPJ/CPF Nº.
6. ENVELOPE Nº. 01 - HABILITAÇÃO
6.1- Para habilitação das propostas exigir-se-á:
6.1.1 - Dos Fornecedores Individuais, detentores de DAP Física, não organizados em grupo:
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I- a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
II - o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 30 dias;
III- a prova de atendimento de requisito previstos em Lei especifica, quando for o caso; e
IV- a declaração de que as frutas e hortaliças a serem entregues são oriundos de produção própria,
relacionada no projeto de venda.
V - Declaração de não incidência nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93 - (modelo Anexo
V).
6.1.2 - Dos Grupos Informais de agricultores familiares, detentores de DAP Física, organizados em
grupo.
I- a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
II - o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 30 dias;
III- a prova de atendimento de requisito previstos em Lei especifica, quando for o caso; e
IV- a declaração de que as frutas e hortaliças a serem entregues são oriundos de produção própria,
relacionada no projeto de venda.
V - Declaração de não incidência nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93 – (modelo Anexo
V).
6.1.3 - Dos Grupos Formais, detentores de DAP Jurídica:
I- a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica - CNPJ;
II - o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 30 dias;
III- a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia
por Tempo de Serviços - FGTS;
IV - as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão competente;
V- o Projeto de Venda de frutas e hortaliças da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar;
VI- a declaração de que as frutas e hortaliças a serem entregues são produzidos pelos associados relacionados
no projeto de venda;
VII- a prova de atendimento de requisitos previstos em lei especifica, quando for o caso.
V - Declaração que não emprega menor, deverá ser reproduzida em papel timbrado e preenchida com os
dados do grupo, assinada pelo representante do grupo licitante. Essa declaração é necessária em
cumprimento às exigências das Leis 8.666/93 – (modelo Anexo IV).
VI - Declaração de não incidência nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93 – (modelo Anexo
V).
Obs.: Devem constar nos Projetos de Vendas de frutas e hortaliças da Agricultura Familiar o nome, o CPF
e o nº. da DAP Física de cada agricultor familiar fornecedor das frutas e hortaliças constantes no Projeto.
Os habilitados a fornecerem as frutas e hortaliças conforme Anexo I deste edital, deverão possuir
cartão de produtor rural e ter conta bancaria de preferência no Banco do Brasil, conforme Decreto
Federal nº. 7.507/2011 para transferência de valores a serem pagos pelo Município.
7. ENVELOPE 02 - PROJETO DE VENDA (PROPOSTA DE PREÇOS)
7.1 - No envelope nº 02, deverá ser apresentado as propostas de preços (Projeto de Venda) de frutas e
hortaliças da Agricultura familiar para alimentação escolar (Anexo III), devidamente preenchida, devendo
obedecer ao que se segue:
a) ser formulada em 01 (uma) via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo a identificação do
fornecedor, datada e assinada em sua última folha e rubricada nas demais (se houver) por seu representante
legal.
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b) conter a discriminação completa das frutas e hortaliças ofertados, conforme especificações do Anexo I do
presente Edital, bem como a quantidade a ser fornecida;
c) Preço unitário e total para cada item ofertado, com valores expressos em reais, sendo 02 (duas) casas
após a vírgula. No preço deverão estar incluídas todas as despesas referentes ao cumprimento do objeto,
tais como: transporte, carga e descarga, tributos, impostos e outros.
7.2 - Não serão levadas em consideração quaisquer outras vantagens não previstas neste edital.
8. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
8.1. Serão consideradas as propostas classificadas, que preencham as condições fixadas nesta Chamada
Publica.
8.2 - 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.
8.3 - A comissão Permanente de Licitação classificará as propostas, considerando-se a ordenação crescente
dos valores.
8.3.1 - A proposta do grupo formal ou informal deve descrever o produto quanto à caracterização do mesmo
e à quantidade a ser fornecida. Deve seguir o projeto de venda, conforme modelo Anexo III.
8.3.2 - Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este edital.
9. LOCAL DE ENTREGA E PERIODICIDADE
9.1 - Os produtos deverão ser entregues nas escolas de acordo com o cronograma de entrega, anexo I, elaborado
pela Secretaria Municipal de Educação.
9.2 - A pontualidade na entrega das mercadorias para as escolas está vinculada ao cumprimento do Cardápio
Nutricional. A não pontualidade na entrega das mercadorias implicará no prejuízo da execução do cardápio e
consequentes transtornos no balanceamento nutricional.
9.3 - Todos os produtos deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida pela Agencia
Nacional de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Resolução RDC nº 259/02 e 216/04 - ANVISA).
10. CRITERIOS PARA ESCOLHA DO FORNECEDOR
10.1 - Terão preferência os fornecedores locais aos demais, assim entendidos os sediados no território do
Município de Brasília de Minas/MG.
10.2 - Não havendo nenhum fornecedor local, terão preferência os fornecedores regionais.
10.3 - Não havendo fornecedores regionais, adquirir-se-á dos produtores do território estadual.
10.4 - Vencido o critério da localização do fornecedor, terão preferência os agricultores que
comprovadamente pertencerem a assentamentos da reforma agrária, comunidades tradicionais indígenas ou
comunidades quilombolas aos demais agricultores ou empreendedor familiar rural.
11. DO PREÇO
11.1 - A aquisição de produtos / alimentos será remunerada de acordo com o preço médio pesquisado, por no
mínimo 03 mercados no âmbito local, conforme definido no Anexo I.
11.2 - No preço estabelecido obrigatoriamente serão consideradas incluídas todas as despesas com frete,
seguro e impostos incidentes sobre o produto, não se admitindo qualquer valor adicional;
11.3 - Será pago à contratada o valor correspondente ao quantitativo de frutas e hortaliças efetivamente
fornecidos e entregues nos estabelecimentos escolares;
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11.4 - O valor pago anualmente a cada agricultor (DAP) não poderá exceder R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
conforme RDC nº. 26/2013 do FNDE, sendo de responsabilidade o Contratado realizar o controle do valor
anual de cada agricultor.
12. DO REAJUSTE
Poderá ser reajustado o valor dos bens contratados e não entregues, mediante iniciativa da CONTRATADA,
desde que observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado da data de apresentação da proposta, tendo
como base a variação do IGPM - Índice Geral de Preços do Mercado.
Parágrafo único - Os efeitos financeiros do reajuste serão devidos a partir da solicitação da CONTRATADA,
precluindo o seu direito após a entrega do (s) bem (ens).
13. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS
13.1 - As amostras dos produtos a serem adquiridos pelo Município poderão ser solicitadas após a fase de
habilitação no prazo de 02 (dois) dias, e serão informados aos fornecedores vencedores, através da Secretaria
Municipal de Educação.
13.2 - As amostras deverão ser identificadas com o número do local, o nome do fornecedor (grupo formal
ou informal) e as especificações do produto.
13.3 - A não apresentação da amostra ou a apresentação de amostras em desacordo com as exigências deste
edital implicara na automática desclassificação do item e/ou da proposta.
13.4 - As amostras serão analisadas pela Secretaria Municipal de Educação, que observará como critério de
avaliação, além das especificações descritas para frutas e hortaliças, conforme Anexo I do edital.
13.5 - A análise ficará a cargo de profissional da área de nutrição, que emitirá seu parecer em laudo
devidamente assinado e identificado.
14. DO PERÍODO DE VIGÊNCIA

14.1 - O prazo de vigência para aquisição das frutas e hortaliças da agricultura familiar para a alimentação
escolar será até o dia 31 de dezembro de 2020, período letivo, a partir de sua assinatura.
15. RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES
15.1 - 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, as penalidades da Legislação Civil e Penal aplicáveis.
15.2 - O fornecedor compromete a fornecer as frutas e hortaliças conforme o disposto no padrão de identidade
e qualidade estabelecida na Legislação Vigente e as especificações técnicas elaboradas pela Secretaria
Municipal de Educação.
15.3 - Será de responsabilidade exclusiva do agricultor o ressarcimento de eventuais prejuízos decorrentes da
má qualidade dos produtos ou do atraso no fornecimento.
16. DAS PENALIDADES
16.1 - Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso, limitada a esta a 10 (dez) dias, após a qual será
considerado inexecução do contrato.
16.2 - Multa de 2% (dois por cento) no caso de inexecução do contrato.
16.3 - Suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02(dois)
anos.
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17. DA ALOCAÇÃO E DAMANDA
17.1- Concluída a classificação, na hipótese de ocorrer empate entre duas ou mais propostas na primeira
colocação em igualdade de condições, adotar-se-á o seguinte procedimento, consignado em pauta pela
Comissão de Licitação do Município de Brasília de Minas/MG:
a) Primeiro - a divisão proporcional da quantidade mensal ofertada e necessária da escola entre os grupos
formais/informais empatados, desde que de comum acordo entre as partes;
b) Segundo - não sendo aceita divisão da quantidade por um ou por todos os participantes empatados, o
desempate se fará, obrigatoriamente, por meio de sorteio pela Comissão de Licitação desta municipalidade,
em ato público e na presença dos participantes interessados. O participante que sagrar-se vencedor do sorteio
ficará classificado em primeiro lugar para o fornecimento da quantidade integral do alimento ofertado e
necessário à escola.
17.2 - O resultado do processo de seleção será homologado e publicado, uma vez que esteja em condições de
iniciar a contratação, sendo feito por tempo de Homologação, pela autoridade superior do MUNICÍPIO de
Brasília de Minas/MG;
18. DA CONTRATAÇÃO
18.1 - Uma vez declarado vencedor, o Proponente vendedor deverá assinar o contrato de fornecimento de
frutas e hortaliças, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a homologação desta Chamada Publica, de acordo
com o modelo constante no Anexo IV.
18.2 - O prazo acima estabelecido para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual
período, quando solicitado formalmente pela selecionada durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Administração.
18.3 - A aquisição dos bens descritos no Anexo I somente poderá ser efetivada após a assinatura do contrato;
18.4 - Os contratos que resultarão da presente Chamada Pública terão prazo de duração até o dia 31/12/2020,
contados a partir de sua assinatura.
19. DO PAGAMENTO
19.1 - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após o fornecimento dos produtos, contado da
data de entrada da nota fiscal/fatura.
19.2 - A Nota Fiscal/Fatura será emitida em moeda corrente na data da entrega dos materiais, conforme
proposta.
19.3 - As frutas e hortaliças da agricultura familiar não poderão ter preços inferiores aos produtos cobertos pelo
Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar (PGPAF).
19.4 – No caso do pagamento não ser efetuado no prazo apontado no item 16.1, desde que a contratada não
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela
prefeitura Municipal de Brasília de Minas, entre a última data prevista para o pagamento e a correspondente
ao efetivo adimplemento da parcela será pagos mediante solicitação da contratada, e calculados, “pro rata
tempore”, da seguinte maneira: O valor devido (NF) será corrigido pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao
Consumidor) apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE acrescido de uma
taxa de juros de 0,5%(meio por cento) ao mês.
20. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
20.1 - As despesas decorrentes deste certame correrão por conta do orçamento vigente, nas seguintes dotações
orçamentárias:
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Ficha

Código Orçamentário

303
335
402
486
543

06.01.02.12.365.0024.33903000
06.01.02.12.365.0024.33903000
06.01.02.12.367.0022.33903000
06.01.02.12.365.0022.33903000
06.01.02.12.366.0042.3390300

Projeto
Atividade
2054
2058
2060
2065
2198

Fonte de
Recursos
144
144
144
144
144

Recursos
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal

21. DAS DISPOSIÇOES GERAIS
21.1 - A apresentação da proposta pela licitante implica aceitação deste edital, bem como das normas legais que
regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de todas as disposições
contidas nesta licitação.
21.2 - Faz parte integrante do presente expediente:
Anexo I - Descrição detalhada das frutas e hortaliças (especificações/quantidades estimadas dos produtos);
Anexo II - Locais de entrega das frutas e hortaliças;
Anexo III - Projeto de Venda (proposta);
Anexo IV – Modelo de Declaração que não emprega menor;
Anexo V – Modelo de Declaração de não incidência nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93.
Anexo VI - Minuta do Contrato.

Brasília de Minas/MG, 27 de abril de 2020.
Soraya Antunes Botelho
Secretária Municipal de Educação

De acordo:
Procuradoria Geral.
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
Processo licitatório nº: 044/2020
Chamada Pública nº: 001/2020
1. PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS:
1.1 - As quantidades de frutas e hortaliças a serem adquiridas é estimada com base nos cardápios de
alimentação escolar para o exercício de 2020, elaborados pela nutricionista do Município.

ITEM
01
02
03
04
05
06
07
08
09

DESCRIÇÃO
ABÓBORA JAPONESA
ABÓBORA VERDE
ALFACE FRESCA
ALHO ARGENTINO
BANANA PRATA
BETERRABA
CEBOLA BRANCA
CENOURA
CEBOLA VERDE EM FOLHAS

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CHUCHU
LARANJA
MAMÃO
MANDIOCA
MARACUJÁ
MELANCIA
PEPINO
PIMENTÃO
QUIABO
REPOLHO
TOMATE

UNID.
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
molho
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

VALOR
QUANT.
MÉDIO R$
2000
2,13
400
3,32
160
5,50
700
24,58
5000
3,62
200
2,98
2500
4,09
2300
3,15
200
6,05
300
3000
500
2000
4000
1500
150
500
100
500
2000

2,34
3,17
2,50
2,41
3,77
1,72
2,81
4,59
4,56
2,87
4,31
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ANEXO II – LOCAIS DE ENTREGA
A distribuidora será feita pelo fornecedor, somente em dias úteis, de acordo com as quantidades solicitadas
para cada escola e seus respectivos itens, respeitando os locais e o horário de entrega combinados com o
Diretor e/ou responsável pela escola, e segundo a planilha de distribuição fornecida pelo Departamento de
Nutrição Escolar. Abaixo segue os endereços/locais de entrega correspondente a cada escola:
ESCOLAS
Escola Municipal Bom Jesus
Escola Municipal José Simões Júnior
Escola Municipal Virgília Soares Fagundes
Escola Municipal Padre Magalhães
CEMEI Ciranda Cirandinha
CEMEI Pingo de Gente
CEMEI Pingo de Gente (novo endereço)
Escola Municipal Santa Maria
Escola Municipal Joaquim A. Cardoso
Escola Municipal São Pedro
CEMEI Cinderela
CEMEI Criança Feliz
CEMEI Florescer
CEMEI Sementinha
CEMEI Branca de Neve
APAE
Escola Municipal Celestino Simões Neto
Escola Municipal Conceição Neri Almeida
Escola Municipal Santa Teresa
Escola Municipal Tancredo Neves

ENDEREÇOS
Fazenda Mimoso
Fazenda Baixão
Fazenda Areal
Brasília de Minas
Brasília de Minas
Brasília de Minas
Brasília de Minas
Vila de Fátima
Fazenda Borá
Ribeirão Estreito
Angicos de Minas
Vargem Grande
Vila de Fátima
Retiro de Santo Antônio
Fernão Dias
Brasília de Minas
Fazenda Paracatu
Fazenda Raiz
Fazenda Santa Tereza
Fazenda Sumidouro

Obs.: A lista de escolas e endereços poderá sofrer alterações que serão comunicadas antecipadamente aos
licitantes pela Secretaria Municipal de Educação.
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ANEXO III – MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL (PROJETO DE VENDA)
PROJETO DE VENDA DE FRUTAS E HORTALIÇAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Projeto para atendimento do Chamamento Público nº 001/2020
I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
A - Grupo Formal/informal
1. Nome do Proponente:

2. CNPJ

4. Endereço:

5. Município:

7. Nome do representante legal:

8. CPF nº

10. Banco

3. Nº da DAP Jurídica
6. CEP
9. DDD/Fone

11. Nº da Agência

12. Nº da Conta
Corrente:

II - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
1. Nome da Entidade: Prefeitura
2. CNPJ nº 18.017442/0001-06
Municipal de Brasília de Minas
4. Endereço: Rua Coronel Sansão, nº375, Centro
6. Nome do representante:

3. Município: Brasília de
Minas/MG
5. Fone (38) 3231-1475

7. CPF nº:

III - RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS
1. Identificação 2. Produto(s)
do Grupo Formal

3. Unidade

4. Quantidade(s)

5.
Preço/Unidade

6. Valor
Total

1 Nome:
Nº DAP

Total do projeto (R$)

1. Produto

2. Unidade

Total
agricultor
(R$)

IV - TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO
3. Quantidade
4. Preço/Unidade
5. Valor Total por Produto

Total do projeto:
IV – DESCREVER OS MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DAS ENTREGAS DOS
PRODUTOS

V – CARACTERÍSTICAS DO FORNECEDOR PROPONENTE (breve histórico, número de sócios,
missão, área de abrangência)
Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem
com as condições de fornecimento.
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Local e
Data:

Local e
Data:

________________________________________
Assinatura do Representante do Grupo Formal

Fone/E-mail:
CPF:

Assinatura
Agricultores Fornecedores do Grupo Informal
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

PROCESSO Nº 044/2020
CHAMADA PÚBLICA 001/2020

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente), interessada em participar
dA Chamada Pública n° 001/2020, da PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILIA DE MINAS- MG,
DECLARO, sob as penas da Lei que, nos termos do §6º, do artigo 27, da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de
1989, a (razão social da proponente) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho no
que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal.

Brasília de Minas-MG,

de

de 2020

Assinatura e carimbo
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA NAS VEDAÇÕES
PREVISTAS NO ARTIGO 9º DA LEI Nº 8.666/93

PROCESSO Nº 044/2020
CHAMA PÚBLICA 001/2020

DECLARAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 9º DA LEI
Nº 8.666/93

A empresa __________________________________, inscrita no CNPJ, sob o n. ______________, por
intermédio de seu representante legal __________________, portador da Carteira de Identidade n°
___________, e do CPF n°________________, DECLARA, sob as penalidades cabíveis, que não possui
dirigentes, gerentes, sócios, componentes do quadro técnico ou demais funcionários que tenham vínculos
empregatícios que sejam servidores da Administração Direta ou Indireta do Município de Brasília de
Minas/MG, ou que o tenham sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data desta licitação, nos
termos do inciso III do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93.

__________________, ______de ____________de _____.

__________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO
PROCESSO LICITÁTORIO N° 044/2020
CHAMADA PÚBLICA N° 001/2020
CONTRATO N° ____/2020
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, SEM LICITAÇÃO, DA AGRICULTURA
FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILIA DE MINAS – MG, pessoa jurídica de direito público, inscrita
no CNPJ/MF sob nº 18.017.442/0001-06, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato, representada por
seu Prefeito, _______________________________, brasileiro, casado, Professor, portador da Cédula de
Identidade RG n.º ........ e do CPF n.º ........, e por outro lado (nome do grupo formal / informal) com a sede à
Av. ____________, nº. ____, no (Município), inscrita no CNPJ sob nº.: ___________________, (para grupo
forma ), doravante denominada CONTRATADO (a), fundamentados nas disposições Lei nº. 11.947/2009, e
tendo em vista o que consta na Chamada Publica nº. 001/ 2020, resolvem celebrar o presente contrato mediante
as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O objeto da presente licitação visa à contratação de empresa para Aquisição de frutas e verduras da Agricultura
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar, para o exercício de 2020.
Para gafo Único - A critério da CONTRATANTE, poderão ocorrer acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, observados os limites estabelecidos no artigo 65, parágrafo 1º, da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA
O CONTRATADO se compromete a fornecer as frutas e hortaliças da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE
conforme descrito no projeto de Venda de frutas e hortaliças da Agricultura Familiar parte integrante deste
Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA
O limite individual de venda de frutas e hortaliças do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural,
neste ato denominados CONTRATADOS, será de até R$20.000,00 (vinte mil reais) por 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 frutas e hortaliças, consoante ao Projeto de Venda de frutas e hortaliças da Agricultura Familiar para
Merenda Escolar, em no máximo 30 dias após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada
pelo MDA.
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CLÁUSULA QUINTA
O início para entrega das mercadorias será após o recebimento da Ordem de compra, expedida pelo
Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Educação, sendo o prazo do fornecimento até o término
da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de 2020.
a) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a Chamada Publica
nº. 01/2020.
b) 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, consoante o anexo deste contrato.

CLÁUSULA SEXTA
Pelo fornecimento das frutas e hortaliças, nos quantitativos descritos no projeto de Venda de frutas e hortaliças
da agricultura familiar, o(a) receberá o valor total de R$ ______ ( ____________ ),conforme listagem anexa a
seguir:
1. Nome
do
Agricultor
Familiar

2 . CPF

3. DAP

4.Produto

5.Unidade

6.Quantidade/

7-Preço

8.Valor

Unidade

Proposto

Total

CLÁUSULA SÉTIMA
No valor mencionado na cláusula sexta estão as despesas com fretes, 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.

CLÁUSULA OITAVA
Poderá ser reajustado o valor dos bens contratados e não entregues, mediante iniciativa da CONTRATADA,
desde que observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado da data de apresentação da proposta, tendo
como base a variação do IGPM - Índice Geral de Preços do Mercado.
Parágrafo único - Os efeitos financeiros do reajuste serão devidos a partir da solicitação da CONTRATADA,
precluindo o seu direito após a entrega do (s) bem (ens).
CLÁUSULA NONA
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
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Ficha

Código Orçamentário

303
335
402
486
543

06.01.02.12.365.0024.33903000
06.01.02.12.365.0024.33903000
06.01.02.12.367.0022.33903000
06.01.02.12.365.0022.33903000
06.01.02.12.366.0042.3390300

Projeto
Atividade
2054
2058
2060
2065
2198

Fonte de
Recursos
144
144
144
144
144

Recursos
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal

CLÁUSULA DÉCIMA
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na clausula Quinta "b", e após a tramitação do
Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês
anterior.
Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATADO
FORNECEDOR, deverá pagar multa de 2% mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida.
Ressalvados os casos quando não efetivados os repasses mensais de recursos do FNDE em tempo hábil.
Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após o fornecimento dos produtos, contado da data de
entrada da nota fiscal/fatura.
A Nota Fiscal/Fatura será emitida em moeda corrente na data da entrega dos materiais, conforme proposta.
As frutas e hortaliças da agricultura familiar não poderão ter preços inferiores aos produtos cobertos pelo
Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar (PGPAF).
No caso do pagamento não ser efetuado no prazo apontado, desde que a contratada não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela prefeitura Municipal de
Brasília de Minas, entre a última data prevista para o pagamento e a correspondente ao efetivo adimplemento da
parcela será pagos mediante solicitação da contratada, e calculados, “pro rata tempore”, da seguinte maneira:
O valor devido (NF) será corrigido pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) apurado pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE acrescido de uma taxa de juros de 0,5%(meio por
cento) ao mês.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-á conforme o Parágrafo 1º, do art. 20 da Lei nº.
11.947/2009 e demais legislações relacionadas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, copias das Notas Fiscais de
venda, ou congênere, dos produtos participantes do Projeto de Venda de frutas e hortaliças da Agricultura
Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 05(cinco) anos, copias das Notas Fiscais de
compra, os termos de recebimento e Aceitabilidade, apresentando nas prestações de contas, bem como o Projeto
de Venda de frutas e hortaliças da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição para
comprovação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
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 incluindo ou
reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
O CONTRATANTE em razão a supremacia dos interesses públicos sobre os interesses particulares poderá:
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação as finalidades de interesse público, respeitando
os direitos do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATO, deve respeitar o
equilíbrio econômico-financeiro, garantindo o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas
já realizadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pelo CONTRATANTE ou quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA
A execução deste Contrato será fiscalizada pela Secretaria Municipal de Educação, na pessoa de seu
titular ou servidor por ele designado, a quem competirá prestar as informações necessárias à perfeita
consecução do objeto, bem como cumprimento das disposições legais, permitida a contratação de terceiros
para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes à sua atribuição.
O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
A fiscalização poderá ocorrer através de outras Entidades designadas pelo FNDE.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA
O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Publica nº 01/2020, pela Resolução CD/FNDE nº. 26/2013, e
pela Lei nº 11.947/2009 e o dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também,
onde o contrato for omisso.

CLÁUSULA VEGÉSIMA
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Este contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as suas
condições essenciais.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de ofícios protocolados
no setor de licitações ou por e-mail, desde que comprovado o recebimento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA
Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso, limitada a esta a 10 (dez) dias, após a qual será
considerado inexecução do contrato.
Multa de 2% (dois por cento) no caso de inexecução do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de
licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02(dois) anos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA
Este contato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, poderá ser rescindindo de pleno
direito, independente 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.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até o dia 31 de
dezembro de 2020.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA
Para dirimir as questões oriundas do presente é competente o Foro da Comarca de Brasília de Minas – Minas
Gerais, dispensando qualquer outro por mais privilegiado que seja.
Para firmeza e como prova de haverem entre si, justos e avençados, é lavrado o presente em 03 (três) vias de
igual teor e valia, assinadas pelas partes e 02 (duas) testemunhas.
Brasília de Minas/MG, ..... de ......... 2020.
________________________________
Contratante

_____________________________
Contratada

TESTEMUNHAS:
NOME:__________________________
CPF:_____________________________
ASSINATURA_____________________

NOME:__________________________________
CPF: ____________________________________
ASSINATURA: ___________________________

De acordo:
Procuradoria Geral.
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