PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA - MG

PROCESSO LICITATÓRIO 130/2017
PREGÃO 079/2017
A Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata situada à Rua Joaquim Gomes Pereira, 825 – Centro,
mediante o pregoeiro designado por Despacho, torna público para o conhecimento dos interessados,
que fará realizar processo licitatório na modalidade PREGÃO para Aquisição de Gêneros Alimentícios,
através de Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais
constituídos em Cooperativas e Associações ou Grupos Informais de Agricultores Familiares para
atender a demanda do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, nos moldes da Lei nº.
11.947/2009, Resolução 38/2009 (FNDE) e Resolução 26 de 17/06/2013 (FNDE), Lei 10.520/02,
subsidiariamente a Lei n°8.666/93, e suas alterações, Decreto Municipal 140/2016 e pelas demais
normas e condições estabelecidas neste edital.
A abertura da sessão iniciar-se-á logo após o término do Credenciamento dos licitantes, no dia
28 de julho de 2017, às 13:00 horas, podendo ser prorrogado, se necessário, a critério do pregoeiro,
quando serão recebidos os envelopes documentação e propostas, relativos à licitação e credenciados
os representantes das empresas licitantes, ou caso não haja expediente nesta data, no primeiro dia útil
subseqüente na mesma hora e local aqui mencionados.
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO
I – OBJETO: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A AQUISIÇÃO DE FILÉ DE
PEIXE, FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA CONSUMO DOS ALUNOS DOS CEMEIS,
ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº.
26/2013 DO FNDE. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. PERÍODO ESTIMADO DE 06
MESES. ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
- Anexo I _ Termo de Referencia;
- Anexo II - Especificações e quantitativos;
- Anexo III – Minuta de contrato;
- Anexo IV – Modelo projeto de venda de gêneros alimentícios da agricultura familiar para
alimentação escolar
- Anexo V – Declaração de habilitação.
II - DA PARTICIPAÇÃO
2.1 - Poderão participar desta licitação as cooperativas, Associações e os Agricultores Familiares e
Empreendedores Familiares Rurais, detentores de Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar – DAP Física ou Jurídica, conforme a Lei de Agricultura Familiar
nº. 11.326, de 24 de julho de 2006, e enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar– PRONAF, organizados em grupos formados e/ou informais, que atenderem a
todas as exigências deste edital e seus anexos.
2.2 - Os licitantes deverão apresentar, no dia e horário mencionados no preâmbulo deste edital 2
(dois) envelopes devidamente fechados, contendo no envelope n°. 1, sua proposta comercial
conforme solicitado no item 4 deste edital, e no envelope n°. 2 a documentação comprobatória da
habilitação solicitada no item VII deste edital, sendo que, ambos deverão conter, na parte externa,
além da razão social, CNPJ, endereço e telefone, os seguintes dizeres:
Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata – MG
Envelope n° 1 – “PROPOSTA COMERCIAL”
Processo Licitatório n°130/2017
Pregão n° 079/2017
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Empresa ______________________________.
Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata – MG
Envelope n°2 – “DOCUMENTAÇÃO”
Processo Licitatório n°. 130/2017
Pregão n° 079/2017
Empresa ______________________________.
2.3 - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
a) concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em
liquidação;
b) que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensos ou por esta
tenham sido declaradas inidôneas;
c) que estejam reunidas em consórcio e sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si, ou
ainda, qualquer que seja a sua forma de constituição;
d) e estrangeiras que não funcionam no país.
III - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
3.1 – O proponente deverá se apresentar pessoalmente para credenciamento junto ao pregoeiro ou
por um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de
credenciamento, identificar-se exibindo carteira de identidade ou outro documento equivalente.
3.2 – Aberta à sessão, os interessados e seus representantes deverão estar devidamente
credenciados por instrumento público de procuração, ou por instrumento particular, com poderes para
formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome
do proponente e com a apresentação do respectivo Estatuto ou Contrato Social da empresa e últimas
alterações; e sendo sócio, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar o
respectivo Estatuto ou Contrato Social e últimas alterações, no qual estejam expressos seus poderes e
direitos para assumir obrigações decorrentes de tal investidura. O Estatuto ou Contrato social poderá
ser apresentado em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou
autenticado pelo pregoeiro no ato da sessão. Se as alterações contratuais, em sua totalidade, tiverem
sido consolidadas num só documento, devidamente registrado, bastará a apresentação da Alteração
Contratual Consolidada e em vigor.
3.3 - A licitante deve ainda apresentar uma declaração dando ciência de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação conforme preceitua o inciso VII, art. 4° da Lei
10.520/2002, sob pena de desclassificação neste certame, conforme anexo IV.
IV- PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE N°1
4.1 - A proposta compreende na apresentação do Anexo II, que deverá ser datilografada ou impressa
eletronicamente em papel com identificação da Cooperativa ou Associação, em 01 (uma) via, redigida
em português, em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada na última página e
rubricada nas demais, pelo responsável da proponente, devendo:
a) Conter a razão social, endereço completo, CEP, telefones, fax, e-mail caso haja, número do CNPJ
ou CPF, conforme o caso;
b) Especificar no Anexo II de forma clara e detalhada o(s) item (ns) que deseja participar,
apresentando os valores propostos.
c) Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua
apresentação. As propostas que omitirem o prazo de validade serão entendidas como válidas pelo
período de 60 (sessenta) dias corridos.
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d) Menor preço unitário proposto para os objetos ofertados, expresso em reais, junto aos quais
considerar-se-ão inclusas todas e quaisquer despesas incidentes sobre o objeto licitado (tributos,
seguros, fretes, encargos de qualquer natureza).
e) O proponente contratado deverá entregar os objetos nos locais indicados pela Secretaria
requisitante conforme mapa de entrega.
f) Prazo de entrega dos objetos, que não poderá ser superior 12 (doze) horas contados a partir do
recebimento de cada da Ordem de Fornecimento; uma vez por semana, nos locais indicados pela
Secretaria Municipal de Educação.
4.2 - A licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito ao pregoeiro, antes
da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo pregoeiro.
4.3 - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
4.4 - A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto deste será
interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo
após a abertura das propostas.
4.5 - A participação do presente certame implica no reconhecimento e aceitação das cláusulas e
condições nele contidas.
V - DA DESCLASSIFICAÇÃO
Serão desclassificadas:
a) As propostas que não atenderem às exigências do ato convocatório deste edital;
b) As propostas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis;
c) As propostas que não atenderem aos objetivos deste edital;
d) A empresa que não tiver apresentado anteriormente a Declaração citada no sub-item 3.3.
VI - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1 - Para o julgamento das propostas escritas, será considerado o menor preço unitário.
6.2 - No caso de se verificar empate entre duas ou mais propostas e estando superada a fase de
lances verbais, a classificação será obtida mediante sorteio realizado no próprio ato, vedado qualquer
outro tipo de procedimento.
6.3 - O pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pela primeira
classificada, conforme definido neste edital, decidindo motivadamente a respeito.
6.4 - O licitante, quando convocado pelo Pregoeiro para comprovar a conformidade de sua proposta ou
lance, deverá fazê-lo na própria sessão pública, por qualquer meio lícito admitido em direito.
6.5 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pela licitante
que tiver formulado, com base nos dados cadastrais, bem como documentação apresentada na própria
sessão.
6.6 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a proponente
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste edital, pelo pregoeiro.
6.7 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital.
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6.8 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado para a contratação.
6.9 - As propostas enviadas via correio deverão conter os dois envelopes (propostas e
documentação) acompanhados da apresentação da Declaração de Habilitação, Estatuto Social
e alterações em envelope separado.
VII - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO – (ENVELOPE N° 2)
O envelope n° 2 – DOCUMENTAÇÃO, deverá conter os seguintes documentos:
7.1 – Para a habilitação das propostas exigir-se-á:
7.1.1 Todos os fornecedores:
I- Certidão de Regularidade expedida pelo INSS.
II- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a
apresentação da CNDT.
a) Dos Fornecedores Individuais, detentores de DAP Física, não 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 - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar
Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor participante (Anexo IV);
IV - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e
V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria,
relacionada no projeto de venda.
b) 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 de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 30 dias;
III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar
Rural para Alimentação Escolar com assinatura de todos os agricultores participantes;
IV - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e
V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos agricultores
familiares relacionados no projeto de venda.
c) Dos Grupos Formais, detentores de DAP Jurídica:
I - a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 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 Serviço - FGTS;
IV - as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão
competente;
VI - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar;
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VII - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos associados
relacionados no projeto de venda; e
VIII - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso.
7.1.1 Nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, deverão constar o
nome, o CPF ou CNPJ e o nº da DAP de cada agricultor familiar fornecedor dos gêneros constantes
no Projeto.
7.1.2 Na ausência ou irregularidade de qualquer desses documentos, fica facultado ao pregoeiro a
abertura de prazo para a regularização da documentação.
7.2 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou autenticados pelo Pregoeiro na própria
sessão.
7.3 - O pregoeiro poderá no ato da abertura dos envelopes documentação, a seu critério aceitar
documentos que complementem a comprovação de situação exigida para habilitação.
VIII – DA SESSÃO DO PREGÃO
8.1 – A sessão de recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e os
documentos para habilitação será realizada no local, data e horário indicados no preâmbulo deste
edital, sendo recomendável a presença dos participantes com 10 (dez) minutos de antecedência em
relação ao horário previsto para a sua abertura, especialmente quando necessária a autenticação de
documentos, e desenvolver-se-á da seguinte forma:
8.2 – Declarada aberta a sessão, serão convidados os representantes que se fizerem presentes para
apresentarem junto à mesa os documentos necessários ao credenciamento e/ou representação, na
forma do item III do edital, os quais poderão ser vistos e conferidos por todos os participantes e,
necessariamente, rubricados.
8.3 – Em seguida serão anunciadas os proponentes legalmente representadas, não se admitindo
novos proponentes.
8.4 – Abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e a escolha daquela que apresentar o
MENOR PREÇO POR ITEM, sendo classificadas aquelas cujas variações situar-se no limite de
até10% (dez por cento) acima do menor preço. Em não havendo pelo menos 3 (três) propostas
naquelas condições, escolha de tantas quantas forem necessárias, na ordem crescente do preço
ofertado, para alcançar o número mínimo de 3 (três) participantes, exceto se igual ou maior número de
licitantes não estiver participando do certame.
8.5 – Análise de todas as propostas quanto à sua conformidade com as exigências do edital,
procedendo-se a desclassificação daquelas desconformes e a sua substituição por outra, de forma a
definir aquelas que se encontrarem aptas para a fase de lances verbais.
8.6 – Início da fase dos lances verbais, os quais serão formulados pelos proponentes de forma
sucessiva, em valores numéricos distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta de maior
preço, observando o seguinte:
8.6.1 – As rodadas de lances verbais serão repetidas quantas vezes forem necessárias, tendo como
máximo o período de 10 (dez) minutos para a conclusão dos lances verbais de cada item. A critério
do(a) pregoeiro(a), o referido período poderá ser prorrogado.
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8.6.2 – A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, de forma a
definir a sequência dos lances ulteriores.
8.6.3 – O lance inicial ofertado deverá sempre cobrir o valor da proposta de menor preço; e a partir de
então o lance de menor valor da rodada em andamento ou precedente, conforme o caso.
8.6.4 – A desistência em apresentar lance verbal, quando para esse fim convocado, implicará na
exclusão do licitante quanto à fase de lances verbais, mantendo-se, todavia, o último preço por ele
apresentado para efeito da classificação final das propostas.
8.7 – Se todas as propostas forem desclassificadas, o pregoeiro poderá fixar o prazo de 08
(oito) dias úteis para apresentação de outras propostas escoimadas das causas em decorrência
das quais foram desclassificadas.
8.8 –. Da reunião lavrar-se-à ata circunstanciada, ao final assinada pelo Pregoeiro e licitantes
presentes, facultada a assinatura dos membros da equipe de apoio e ouvintes, na qual serão
registrados todos os fatos relevantes da sessão.
8.9 -. A adjudicação do objeto obedecerá à estrita ordem de classificação e será praticada pelo
pregoeiro na própria ata de reunião.
8.10 – Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao
pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.
8.11 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do
envelope contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para
verificação do atendimento das condições fixadas no edital.
a) A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes declinarem da
formulação de lances.
8.12 – Verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor.
a) Observar-se-á o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 43 da Lei Complementar nº123/06, no caso
de declaração de vencedor da licitação enquadrado como microempresa e empresa de
pequeno porte.
8.13 – Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o
pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das licitantes, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o
respectivo licitante declarado o vencedor.
8.14 – Caso ocorram as hipóteses dos subitens 8.10 ou 8.13, ou de não haver oferta de lances
verbais, ou mesmo quando houver ofertas de lances verbais, após a decisão do pregoeiro, em
qualquer dos casos, quanto à aceitabilidade da proposta ainda será lícito ao pregoeiro negociar
diretamente com o proponente para a obtenção de preço melhor do que aquele ofertado.
8.15 – A desistência dos lances ofertados sujeita o seu proponente às penalidades cabíveis.
8.16 – Encerrada a etapa de oferta de lances, as propostas serão ordenadas exclusivamente pelo
critério de menor preço, sendo objeto de exame e decisão motivada quanto à aceitabilidade do valor
apresentado por aquela classificada em primeiro lugar.
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8.17 - Sendo aceitável a oferta da proposta classificada em primeiro lugar, em relação ao seu
proponente será verificado o atendimento das condições habilitatórias, mediante abertura do
respectivo envelope de documentação, na forma do item 7 deste edital.
8.18 – Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o proponente será declarado
vencedor, sendo-lhe adjudicado o respectivo item do Pregão.
8.19 - O licitante estará sujeito às penas do art. 7º da Lei 10.520/2002, quando convocado dentro do
prazo de validade da sua proposta, ou na fase pertinente, praticar as seguintes condutas:
a) não celebrar o contrato;
b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
d) não mantiver a proposta;
e) falhar ou fraudar na execução do contrato;
f) comportar-se de modo inidôneo;
g) cometer fraude fiscal.
IX – IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
9.1 - Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.
9.2 - Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição impugnatória no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
9.3 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.
9.4- Não serão aceitas impugnações e recursos enviados via fax ou e-mail.
X – DOS RECURSOS
10.1. Declarada a vencedora, as demais proponentes presentes poderão manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação
das razões e de igual prazo para as contra-razões, contados a partir do término do prazo da
recorrente, independentemente de qualquer comunicado, sendo-lhes assegurada vista dos autos.
10.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará em decadência do direito de
recurso e adjudicação do objeto pelo pregoeiro à vencedora.
10.3 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
10.4 - Qualquer recurso de impugnação contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo.
10.5 - Os recursos deverão observar os seguintes requisitos:
a) Serem datilografados e devidamente fundamentados;
b) Serem assinados por representante legal da licitante;
c) Não serão aceitos recursos enviados via fax ou e-mail.
XI - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias:
08.02.12.361.0801.4.098.3.3.90.30.0144
08.02.12.365.0802.4.101.3.3.90.30.0247
08.02.12.365.0802.4.102.3.3.90.30.0244
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08.02.12.365.0802.4.101.3.3.90.30.0244
XII – CONDIÇÕES CONTRATUAIS
12.1 - Se houver contrato a ser firmado em decorrência desta licitação poderá ser rescindido a qualquer
tempo independente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos
previstos nos artigos 77 e 78, na forma do artigo 79 da lei 8.666/93.
12.2 - A associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência parcial, bem como a
fusão, a cisão ou a incorporação, só serão admitidas quando apresentada a documentação comprobatória
que justifique quaisquer das ocorrências e com o consentimento prévio e por escrito da Prefeitura
Municipal de Lagoa da Prata e desde que não afete a boa execução do contrato.
XIII - DA ENTREGA
13.1 – Prazo de entrega dos objetos, que não poderá ser superior 12 (doze) horas contados a partir do
recebimento de cada da Ordem de Fornecimento; uma vez por semana, nos locais indicados pela
Secretaria Municipal de Educação.
13.2 - A Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata – MG, reserva-se o direito de não receber os objetos
que estiverem em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o
contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal n 8.666/93.
13.3 - A contratada é obrigada a substituir, de imediato e às suas expensas, os itens desta licitação em
que se verifique irregularidades, no prazo Maximo de 12horas.
13.4 - Despesas com frete, embalagens, encargos e quaisquer outros necessários para o fornecimento
dos produtos deverão estar inclusos no preço ofertado.
XIV- PAGAMENTO
14.1 - O pagamento será efetuado em 15 (quinze) dias após cada entrega e emissão da respectiva
Nota Fiscal entregue no ALMOXARIFADO da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA.
14.2 - As empresas deverão emitir nota fiscal eletrônica e enviar juntamente com o Danfe, o arquivo
XML para o endereço almoxarifado@lagoadaprata.mg.gov.br
14.3 – As notas fiscais dos produtos da Agricultura Familiar deverão vir com os dados do agricultor,
nome, CPF e número do DAP na frente do produto.
XV – SANÇÕES
15.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem
justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata, resguardados os procedimentos
legais pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções:
a) Multa de mora no percentual correspondente a 1% (um por cento) calculada sobre o valor total
estimado do contrato, por dia de atraso na entrega dos objetos, até o limite de 20 (vinte) dias,
caracterizando a inexecução parcial;
b) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, conforme disposto no
inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93;
c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal de Lagoa
da Prata enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;
d) Advertência escrita.
e) Caso venha desistir da entrega dos objetos licitados, além de outras cominações legais, a multa será
de 20% (vinte por cento) sobre o valor do total dos mesmos.
8
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15.2 - A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Lagoa da Prata, via Tesouraria
Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação
enviada pela Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata, sendo que poderá ser automaticamente descontada
dos créditos que a empresa tiver junto ao Município, devendo ser aplicadas por ato do Secretário
Municipal de Administração, facultada a defesa da Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da
abertura da vista ao processo.
15.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, previstas na lei 8.666/93, inclusive a
responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração.
15.4 - Em qualquer hipótese e aplicações de sanções será assegurado à licitante vencedora o
contraditório e a ampla defesa, conforme disposto no artigo 109 da Lei 8.666/93.
XVI - DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 - A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões
que se fizerem necessários, observados os termos dos §§ 1° e 2° do art. 65 da lei 8.666/93.
16.2 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
16.3 - Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação regedora, em
especial a Lei 10.520/02, Lei 8.666/93 e suas alterações e Lei Complementar 123/06.

Lagoa da Prata, 04 de julho de 2017.

PREGOEIRO
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA – PREGÃO 079/2017
Objeto da Contratação: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A AQUISIÇÃO DE FILÉ
DE PEIXE,FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA CONSUMO DOS ALUNOS DOS CEMEIS,
ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº. 26/2013
DO FNDE. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. PERÍODO ESTIMADO DE 06 MESES.
ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Critérios de Aceitação do objeto a ser adquirido:
Prazo de entrega dos objetos, que não poderá ser superior 12 (doze) horas contados a partir do
recebimento de cada da Ordem de Fornecimento; uma vez por semana, nos locais indicados pela
Secretaria Municipal de Educação.
Procedimento de Fiscalização:
Os itens a serem entregues deverão estar em conformidade com o exigido em edital, devidamente
fiscalizado por responsável da Secretaria de Educação.
Penalidades Aplicáveis: O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante
vencedora, sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata, resguardados os
procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções:
a) Multa de mora no percentual correspondente a 1% (um por cento) calculada sobre o valor total estimado
da Ata de Registro de Preços, por dia de atraso na entrega dos objetos, até o limite de 20 (vinte) dias,
caracterizando a inexecução parcial;
b) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, conforme disposto no inciso
III do art. 87 da Lei 8.666/93;
c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal de Lagoa da
Prata enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação
perante a autoridade que aplicou a penalidade;
d) Advertência escrita.
e) Caso venha desistir da entrega dos objetos licitados, além de outras cominações legais, a multa será de
20% (vinte por cento) sobre o valor do total dos mesmos.
A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Lagoa da Prata, via Tesouraria Municipal, no
prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação enviada pela Prefeitura
Municipal de Lagoa da Prata, sendo que poderá ser automaticamente descontada dos créditos que a empresa
tiver junto ao Município, devendo ser aplicadas por ato do Secretário Municipal de Administração, facultada a
defesa da Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da abertura da vista ao processo.
As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente,
sem prejuízo de outras medidas cabíveis, previstas na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da licitante
vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração.
Em qualquer hipótese e aplicações de sanções será assegurado à licitante vencedora o contraditório e a ampla
defesa, conforme disposto no artigo 109 da Lei 8.666/93.
Cronograma Físico-Financeiro de desembolso: O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias após cada
entrega e emissão da respectiva Nota Fiscal entregue no ALMOXARIFADO da Prefeitura Municipal de
Lagoa da Prata. As empresas deverão emitir nota fiscal eletrônica e enviar juntamente com o Danfe, o
arquivo XML para o endereço almoxarifado@lagoadaprata.mg.gov.br. As notas fiscais deverão vir com os
dados do agricultor, nome, CPF e número do DAP na frente do produto.
Pregoeiro
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ANEXO II
PRC 130/2017
PREGÃO 079/2017
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:
ITEM

QUANTIDADE

1

456 Quilos

2

608 Unidades

3

4.760 Quilos

4

243 Quilos

DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

ABOBORA VERDE
Variedade menina brasileira, com casca na
cor verde e com estrias escuras e formato
cilíndrico ou com casca na cor verde com
estrias claras e com pescoço, ou Italiana,
com casca verde e com estrias escuras e
formato cilíndrico ou com casca verde com
estrias claras e bojudo, de primeira
qualidade, com polpa firme e intacta. Peso
médio por unidade de 500g, a variação total
entre o maior e o menor fruto de até 15%.
De boa qualidade, fresca, compacta e firme,
apresentando
tamanho
uniforme
e
suficientemente desenvolvida, estando livre
de enfermidade, defeitos graves que alterem
a conformação e aparência, sem lesões de
origem
física/mecânica
(rachaduras,
perfurações, cortes).
ALFACE (PÉ)
Hortaliça fresca, com folhas íntegras e de
primeira qualidade; limpa, lavada ou
escovada, coloração uniforme; isenta de
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à superfície externa.
Podendo ser de origem hidropônica. Não
deve apresentar quaisquer lesões de origem
física, mecânica ou biológica. Lisa e crespa.
De preferência orgânica. Unidade pesando
aproximadamente 250g.
BANANA PRATA MÉDIA
Granada, madura. Deverá estar em bom
estado de conservação, fresca, em pencas,
apresentando tamanho, cor e conformação
uniformes, com casca média e cor amarelaesverdeada, com polpa integra e firme, cor
creme-róseo e sabor doce, sem manchas
marrons e sem partes moles. Não deverá
apresentar resíduos de substâncias nocivas
à saúde, isenta de sabor e/ou odor estranho
ao produto. Deverá apresentar grau de
maturação tal que permita suportar
manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo
mediato e imediato. Peso médio por unidade
100g, variação total entre o maior e o menor
fruto de até 15%. De preferência orgânica.
BATATA DOCE
Batata doce branca, lisa, firme e compacta,
11
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5

171 Quilos

6

297 Molhos

7

722 Quilos

8

860 Molhos

9

1.700 Quilos

devendo
ser
graúda,
isenta
de
enfermidades, parasitas e larvas, material
terroso e sujidades, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e
transporte, livre de resíduos de fertilizantes.
BETERRABA 3 A
Tubérculo no estado in natura, genuínas,
sãs, de primeira qualidade, lavado ou
escovado, coloração uniforme; isentos de
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à casca. Coloração
vermelho intensa. Não deve apresentar
quaisquer lesões de origem física, mecânica
ou biológica. De preferência orgânica. Peso
médio por unidade 100g, variação total entre
o maior e o menor fruto de até 15%.
BROCOLIS (MOLHO)
Brócolis, extra, de primeira qualidade,
fresco, firme, intacto, coloração uniforme e
sem manchas; isento de sujidades,
parasitas ou larvas. Não deverá apresentar
danos de origem física, mecânica ou
biológica que afete sua aparência e
qualidade. Não estar amarelado e sem
sinais de florescimento. Unidades em
molhos de aproximadamente 300 gramas.
CEBOLA NACIONAL MÉDIA
Cebola branca de primeira qualidade, sem
rama, fresca, compacta e firme, sem lesões
de origem física ou mecânica, sem
perfurações e cortes, sem machas, com
tamanho e coloração uniformes, isenta de
sujidades, parasitas e larvas. De preferência
orgânica. Peso médio por unidade 100g.
Variação entre o maior e menor fruto de até
15%.
CEBOLINHA (FOLHA) – MOLHO
Maço fresco e são, folhas lisas, viçosas e de
cor verde brilhante, com coloração e
tamanho uniformes e típicos da variedade.
De colheita recente, livres de resíduos de
fertilizantes. Não poderão estar golpeadas e
danificadas, que prejudiquem sua aparência
e utilização. As folhas/inflorescências
deverão se apresentar intactas e firmes.
Deverão estar isentas de: substâncias
terrosas, sujidades ou corpos estranhos
aderidos à superfície externa, parasitos,
larvas e outros animais, sem umidade
externa anormal, sem odor e sabor
estranhos, sem sinal de amarelecimento.
Unidade em molhos de aproximadamente
50g.
CENOURA VERMELHA 2 A
Raiz tuberosa, suculenta, de tamanho médio
no estado in natura, genuínas, sãs, de
primeira qualidade, escovada, coloração
uniforme, compacta, firme, sem ramas,
12
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10

552 Quilos

11

1.164
Unidades

12

764 Quilos

fresca; isentas de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos estranhos
aderidos à superfície externa; livre de
umidade externa anormal, odor e sabor
estranho e de resíduos de fertilizantes.
Devem ter coloração e formato uniforme,
sem
apresentar radicelas e danos
mecânicos, sem estar com coloração
esverdeada, deformada e deteriorada e sem
ataque de pragas e doenças. Não deverá
apresentar murcha. De preferência orgânica.
Peso médio por unidade 100g, variação total
entre o maior e menor fruto de até 15%.
CHUCHU PEQUENO
Verde claro ou escuro (fruto novo) ausentes
de espinhos, frutos tenros, de formato
pescoço
longo
ou
alongado,
bem
desenvolvido, com polpa firme e intacta,
com casca brilhante, uniforme e limpa;
apresentar tamanho, cor e conformação
uniforme.
Deverá
estar
isento
de
substâncias terrosas, sem sujidades ou
corpos estranhos, sem parasitos, larvas ou
outros animais, sem umidade externa
anormal, isenta de odor e sabor estranhos,
isento de enfermidades, sem mofo e sem
machucaduras. De preferência orgânico.
Peso médio por unidade 250g, variação total
entre o maior e menor fruto de até 15%.
COUVE (MOLHO)
Hortaliça fresca, folhas verdes, íntegras e de
primeira qualidade, bem firme, em maço,
limpa, bem formada, uniforme, não
amareladas, sem sinais de desidratação.
Não deverá apresentar danos de origem
física, mecânica ou biológica que afete sua
aparência e qualidade. Unidade em molhos
de aproximadamente 250g.
FILÉ DE PEIXE
Tipo filé de peixe Tilápia de água doce,
cortes
congelados,
íntegros,
limpos,
eviscerados,
manipulado
sob
rígidas
condições de higiene, livres de espinhas,
pele, cartilagem e resíduos de vísceras. O
produto não deverá conter substâncias
estranhas de qualquer natureza. O produto
deverá apresentar todo o frescor da matéria
prima
convenientemente
conservada;
deverá estar isento de toda e qualquer
evidência de decomposição, manchas,
coloração distinta à normal para a espécie
considerada. Deverá apresentar odor,
sabor, cor e textura características do
produto. Embalado em embalagem plástica
transparente, atóxica e resistente contendo
1 Kg cada. Características microbiológicas:
seguir a Resolução n°12, de 02 de janeiro
de 2001, da Secretaria de Vigilância
13
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13

365 Quilos

14

3.965 Quilos

15

680 Quilos

16

431 Quilos

Sanitária do Ministério da Saúde ou
instrumento legal que venha a substituí-la.
Característica físico-química: seguir o que
estabelece o RISSPOA / Portaria do MAPA
nº185 de 13/05/1997. Prazo de validade
mínimo de três meses a partir da entrega do
produto nas Instituições Educacionais.
INHAME
Porte médio, de boa qualidade, fresco,
compacto e firme, tamanho uniforme e
suficientemente desenvolvido, de colheita
recente; estando livres de enfermidades,
defeitos graves que alterem a conformação
e aparência, sem lesões de origem
física/mecânica (rachaduras, perfurações,
cortes). Ausência de parasitas, sujidades,
larvas e corpos estranhos aderidos à casca.
De preferência orgânico.
LARANJA
Pêra rio, de boa qualidade. Deverá ser
fresca, apresentar-se em grau máximo de
tamanho, bem desenvolvida e madura; sem
defeitos sérios, não deverá apresentar
manchas, machucaduras, podridão, dano
profundo, bolores, sujidades, ferrugem ou
outros defeitos na casca que possam alterar
sua aparência e qualidade, a poupa deverá
estar intacta e uniforme. As frutas devem ser
firmes, com coloração amareladas, devem
apresentar-se sem deformação e ausentes
de danos mecânicos e doenças. De
preferência orgânica. Peso médio por
unidade 150g, variação total entre o maior e
o menor fruto de até 15%.
MANDIOCA
Mandioca descascada congelada tipo extra.
A raiz deverá ser de elevada qualidade e
sem defeitos, suficientemente desenvolvida,
com aspecto, aroma e cor típicos da
variedade; com uniformidade no tamanho e
cor. Não serão permitidas rachaduras,
perfurações
e
cortes
provocados
mecanicamente ou por insetos e doenças.
De colheita recente. A polpa deverá ser
intacta e limpa. Não poderá apresentar
sujidades. Embalada crua e congelada, em
sacos plásticos atóxicos, sem conservantes.
Embalada em pacotes contendo 1Kg cada.
REPOLHO
Branco/verde, liso, fresco, com peso médio
variando de 1000g a 1500g a unidade,
tamanho e conformação uniforme, devendo
estar bem desenvolvido, com talo compacto
e claro e as folhas deverão estar intactas e
firmes. Não deverá apresentar sujidades ou
outros defeitos, sem golpes e danificadas,
sem
substâncias
terrosas,
parasitas,
umidade externa anormal, perfuração e
14
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17

474 Molhos

18

1.074 Quilos

cortes.
SALSA _ (MOLHO)
Maço fresco e são. Cor verde brilhante, com
coloração e tamanho uniformes e típicos da
variedade. De colheita recente, livres de
resíduos de fertilizantes. Não poderão estar
golpeadas e danificadas, que prejudiquem
sua
aparência
e
utilização.
As
folhas/inflorescências deverão se apresentar
intactas e firmes. Deverão estar isentas de:
substâncias terrosas, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa,
parasitos, larvas e outros animais, nos
produtos e nas embalagens, sem umidade
externa anormal, sem odor e sabor
estranhos, sem sinal de amarelecimento e
sem danos mecânicos ou danos causados
pelo transporte, ou causados por pragas.
TOMATE 3 A
Comum para salada extra A, de boa
qualidade. Frescos, firme e intacto, sãos,
inteiros, limpos e livres de umidade externa
anormal, com 70% da cor final, com peso
médio de 100g a 150g a unidade, com polpa
firme e intacta. Não deverá apresentar
podridão, dano profundo, podridão apical,
imaturidade,
viroses,
deformados,
amassados, com defeitos que não
comprometerão a sua utilização. Isento de
sujidades, parasitas e resíduos de
defensivos agrícolas, sem lesões de origem
física/mecânica (rachaduras e cortes). Grau
de amadurecimento para consumo. De
preferência orgânico.

- A data de fabricação, o prazo de validade, as informações nutricionais dos alimentos e
a identificação do fabricante ou fornecedor devem estar explícitas no rótulo, em
conformidade ao disposto na legislação de alimentos estabelecida pela Agencia
Nacional de Vigilância Sanitária- ANVISA e pelas autoridades sanitárias locais.
- A entrega deve ser feita nos locais indicados pela Secretaria Municipal de Educação,
conforme Ordem de Fornecimento e mapa de entrega.
- O transporte de alimentos deve obedecer às seguintes exigências, conforme as
normas da Legislação da Vigilância Sanitária, para garantir a integridade e a qualidade
dos mesmos.
- Para gêneros alimentícios não perecíveis: os veículos devem ser fechados ou abertos com
proteção (ex: lona) em perfeitas condições de higiene.
- Para gêneros alimentícios perecíveis: preferencialmente os veículos devem ser
refrigerados, em perfeitas condições de higiene.

15
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- No caso de veículos abertos, os perecíveis devem ser transportados em caixas de isopor ou
caixas térmicas, respeitando as temperaturas de conservação e as condições de higiene dos
veículos.
VALIDADE DA PROPOSTA:
PRAZO DE ENTREGA:

__________________________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO III –
MINUTA DE CONTRATO
PRC 130/17 - PREGÃO 079/17
Contrato de fornecimento entre Município de
Lagoa da Prata e a empresa _______________,
com fundamento no Processo nº. 130/2017 –
Pregão 079/2017.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO que entre si celebram, de um lado o Município de Lagoa da
Prata, inscrita no CNPJ sob o no 18.318.618/0001-60, com sede à Rua Joaquim Gomes Pereira, 825, centro nesta
cidade, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. Paulo César Teodoro, doravante denominado
CONTRATANTE, e de outro lado __________________, pessoa jurídica inscrita no CNPJ
N.º___________________, com sede no endereço ________________________, representada por seu
representante legal ___________________, portador do CPF sob o nº ___________________, doravante
denominada CONTRATADA, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 O objeto do presente contrato é AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEIXE, FRUTAS VERDURAS E LEGUMES
PARA CONSUMO DOS ALUNOS DOS CEMEIS, ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EM
ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO Nº. 26/2013 DO FNDE. REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR.
PERÍODO ESTIMADO DE 06 MESES.
,conforme especificações e condições previstas no Edital do
Pregão nº. 079/2017 e nos respectivos Termo de Referencia e Anexo II, proposta vencedora,
independente de transcrição.
Discriminação do objeto:
ITEM

QUANTIDADE

1

456 Quilos

2

608 Unidades

DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

ABOBORA VERDE
Variedade menina brasileira, com casca na
cor verde e com estrias escuras e formato
cilíndrico ou com casca na cor verde com
estrias claras e com pescoço, ou Italiana,
com casca verde e com estrias escuras e
formato cilíndrico ou com casca verde com
estrias claras e bojudo, de primeira
qualidade, com polpa firme e intacta. Peso
médio por unidade de 500g, a variação total
entre o maior e o menor fruto de até 15%.
De boa qualidade, fresca, compacta e firme,
apresentando
tamanho
uniforme
e
suficientemente desenvolvida, estando livre
de enfermidade, defeitos graves que alterem
a conformação e aparência, sem lesões de
origem
física/mecânica
(rachaduras,
perfurações, cortes).
ALFACE (PÉ)
Hortaliça fresca, com folhas íntegras e de
primeira qualidade; limpa, lavada ou
escovada, coloração uniforme; isenta de
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à superfície externa.
Podendo ser de origem hidropônica. Não
deve apresentar quaisquer lesões de origem
física, mecânica ou biológica. Lisa e crespa.
De preferência orgânica. Unidade pesando
aproximadamente 250g.
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3

4.760 Quilos

4

243 Quilos

5

171 Quilos

6

297 Molhos

7

722 Quilos

8

860 Molhos

BANANA PRATA MÉDIA
Granada, madura. Deverá estar em bom
estado de conservação, fresca, em pencas,
apresentando tamanho, cor e conformação
uniformes, com casca média e cor amarelaesverdeada, com polpa integra e firme, cor
creme-róseo e sabor doce, sem manchas
marrons e sem partes moles. Não deverá
apresentar resíduos de substâncias nocivas
à saúde, isenta de sabor e/ou odor estranho
ao produto. Deverá apresentar grau de
maturação tal que permita suportar
manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo
mediato e imediato. Peso médio por unidade
100g, variação total entre o maior e o menor
fruto de até 15%. De preferência orgânica.
BATATA DOCE
Batata doce branca, lisa, firme e compacta,
devendo
ser
graúda,
isenta
de
enfermidades, parasitas e larvas, material
terroso e sujidades, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e
transporte, livre de resíduos de fertilizantes.
BETERRABA 3 A
Tubérculo no estado in natura, genuínas,
sãs, de primeira qualidade, lavado ou
escovado, coloração uniforme; isentos de
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à casca. Coloração
vermelho intensa. Não deve apresentar
quaisquer lesões de origem física, mecânica
ou biológica. De preferência orgânica. Peso
médio por unidade 100g, variação total entre
o maior e o menor fruto de até 15%.
BROCOLIS (MOLHO)
Brócolis, extra, de primeira qualidade,
fresco, firme, intacto, coloração uniforme e
sem manchas; isento de sujidades,
parasitas ou larvas. Não deverá apresentar
danos de origem física, mecânica ou
biológica que afete sua aparência e
qualidade. Não estar amarelado e sem
sinais de florescimento. Unidades em
molhos de aproximadamente 300 gramas.
CEBOLA NACIONAL MÉDIA
Cebola branca de primeira qualidade, sem
rama, fresca, compacta e firme, sem lesões
de origem física ou mecânica, sem
perfurações e cortes, sem machas, com
tamanho e coloração uniformes, isenta de
sujidades, parasitas e larvas. De preferência
orgânica. Peso médio por unidade 100g.
Variação entre o maior e menor fruto de até
15%.
CEBOLINHA (FOLHA) – MOLHO
Maço fresco e são, folhas lisas, viçosas e de
cor verde brilhante, com coloração e
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9

1.700 Quilos

10

552 Quilos

11

1.164
Unidades

12

764 Quilos

tamanho uniformes e típicos da variedade.
De colheita recente, livres de resíduos de
fertilizantes. Não poderão estar golpeadas e
danificadas, que prejudiquem sua aparência
e utilização. As folhas/inflorescências
deverão se apresentar intactas e firmes.
Deverão estar isentas de: substâncias
terrosas, sujidades ou corpos estranhos
aderidos à superfície externa, parasitos,
larvas e outros animais, sem umidade
externa anormal, sem odor e sabor
estranhos, sem sinal de amarelecimento.
Unidade em molhos de aproximadamente
50g.
CENOURA VERMELHA 2 A
Raiz tuberosa, suculenta, de tamanho médio
no estado in natura, genuínas, sãs, de
primeira qualidade, escovada, coloração
uniforme, compacta, firme, sem ramas,
fresca; isentas de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos estranhos
aderidos à superfície externa; livre de
umidade externa anormal, odor e sabor
estranho e de resíduos de fertilizantes.
Devem ter coloração e formato uniforme,
sem
apresentar radicelas e danos
mecânicos, sem estar com coloração
esverdeada, deformada e deteriorada e sem
ataque de pragas e doenças. Não deverá
apresentar murcha. De preferência orgânica.
Peso médio por unidade 100g, variação total
entre o maior e menor fruto de até 15%.
CHUCHU PEQUENO
Verde claro ou escuro (fruto novo) ausentes
de espinhos, frutos tenros, de formato
pescoço
longo
ou
alongado,
bem
desenvolvido, com polpa firme e intacta,
com casca brilhante, uniforme e limpa;
apresentar tamanho, cor e conformação
uniforme.
Deverá
estar
isento
de
substâncias terrosas, sem sujidades ou
corpos estranhos, sem parasitos, larvas ou
outros animais, sem umidade externa
anormal, isenta de odor e sabor estranhos,
isento de enfermidades, sem mofo e sem
machucaduras. De preferência orgânico.
Peso médio por unidade 250g, variação total
entre o maior e menor fruto de até 15%.
COUVE (MOLHO)
Hortaliça fresca, folhas verdes, íntegras e de
primeira qualidade, bem firme, em maço,
limpa, bem formada, uniforme, não
amareladas, sem sinais de desidratação.
Não deverá apresentar danos de origem
física, mecânica ou biológica que afete sua
aparência e qualidade. Unidade em molhos
de aproximadamente 250g.
FILÉ DE PEIXE
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13

365 Quilos

14

3.965 Quilos

15

680 Quilos

Tipo filé de peixe Tilápia de água doce,
cortes
congelados,
íntegros,
limpos,
eviscerados,
manipulado
sob
rígidas
condições de higiene, livres de espinhas,
pele, cartilagem e resíduos de vísceras. O
produto não deverá conter substâncias
estranhas de qualquer natureza. O produto
deverá apresentar todo o frescor da matéria
prima
convenientemente
conservada;
deverá estar isento de toda e qualquer
evidência de decomposição, manchas,
coloração distinta à normal para a espécie
considerada. Deverá apresentar odor,
sabor, cor e textura características do
produto. Embalado em embalagem plástica
transparente, atóxica e resistente contendo
1 Kg cada. Características microbiológicas:
seguir a Resolução n°12, de 02 de janeiro
de 2001, da Secretaria de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde ou
instrumento legal que venha a substituí-la.
Característica físico-química: seguir o que
estabelece o RISSPOA / Portaria do MAPA
nº185 de 13/05/1997. Prazo de validade
mínimo de três meses a partir da entrega do
produto nas Instituições Educacionais.
INHAME
Porte médio, de boa qualidade, fresco,
compacto e firme, tamanho uniforme e
suficientemente desenvolvido, de colheita
recente; estando livres de enfermidades,
defeitos graves que alterem a conformação
e aparência, sem lesões de origem
física/mecânica (rachaduras, perfurações,
cortes). Ausência de parasitas, sujidades,
larvas e corpos estranhos aderidos à casca.
De preferência orgânico.
LARANJA
Pêra rio, de boa qualidade. Deverá ser
fresca, apresentar-se em grau máximo de
tamanho, bem desenvolvida e madura; sem
defeitos sérios, não deverá apresentar
manchas, machucaduras, podridão, dano
profundo, bolores, sujidades, ferrugem ou
outros defeitos na casca que possam alterar
sua aparência e qualidade, a poupa deverá
estar intacta e uniforme. As frutas devem ser
firmes, com coloração amareladas, devem
apresentar-se sem deformação e ausentes
de danos mecânicos e doenças. De
preferência orgânica. Peso médio por
unidade 150g, variação total entre o maior e
o menor fruto de até 15%.
MANDIOCA
Mandioca descascada congelada tipo extra.
A raiz deverá ser de elevada qualidade e
sem defeitos, suficientemente desenvolvida,
com aspecto, aroma e cor típicos da
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16

431 Quilos

17

474 Molhos

18

1.074 Quilos

variedade; com uniformidade no tamanho e
cor. Não serão permitidas rachaduras,
perfurações
e
cortes
provocados
mecanicamente ou por insetos e doenças.
De colheita recente. A polpa deverá ser
intacta e limpa. Não poderá apresentar
sujidades. Embalada crua e congelada, em
sacos plásticos atóxicos, sem conservantes.
Embalada em pacotes contendo 1Kg cada.
REPOLHO
Branco/verde, liso, fresco, com peso médio
variando de 1000g a 1500g a unidade,
tamanho e conformação uniforme, devendo
estar bem desenvolvido, com talo compacto
e claro e as folhas deverão estar intactas e
firmes. Não deverá apresentar sujidades ou
outros defeitos, sem golpes e danificadas,
sem
substâncias
terrosas,
parasitas,
umidade externa anormal, perfuração e
cortes.
SALSA _ (MOLHO)
Maço fresco e são. Cor verde brilhante, com
coloração e tamanho uniformes e típicos da
variedade. De colheita recente, livres de
resíduos de fertilizantes. Não poderão estar
golpeadas e danificadas, que prejudiquem
sua
aparência
e
utilização.
As
folhas/inflorescências deverão se apresentar
intactas e firmes. Deverão estar isentas de:
substâncias terrosas, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa,
parasitos, larvas e outros animais, nos
produtos e nas embalagens, sem umidade
externa anormal, sem odor e sabor
estranhos, sem sinal de amarelecimento e
sem danos mecânicos ou danos causados
pelo transporte, ou causados por pragas.
TOMATE 3 A
Comum para salada extra A, de boa
qualidade. Frescos, firme e intacto, sãos,
inteiros, limpos e livres de umidade externa
anormal, com 70% da cor final, com peso
médio de 100g a 150g a unidade, com polpa
firme e intacta. Não deverá apresentar
podridão, dano profundo, podridão apical,
imaturidade,
viroses,
deformados,
amassados, com defeitos que não
comprometerão a sua utilização. Isento de
sujidades, parasitas e resíduos de
defensivos agrícolas, sem lesões de origem
física/mecânica (rachaduras e cortes). Grau
de amadurecimento para consumo. De
preferência orgânico.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

2.1. O preço global deste contrato é o apresentado pela Contratada no Pregão 079/2017,
devidamente homologado e aprovado pelo Contratante, totalizando R$ _____________________.
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2.2. Na composição do preço acima referido estão incluídas todas as despesas tributárias e fiscais,
outros encargos do contrato.
2.3. O pagamento será efetuado em 15 (quinze) dias após cada entrega e emissão da respectiva Nota
Fiscal entregue no ALMOXARIFADO da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA. As
empresas deverão emitir nota fiscal eletrônica e enviar juntamente com o Danfe, o arquivo XML para o
endereço almoxarifado@lagoadaprata.mg.gov.br
2.4. Caso nota fiscal apresente incorreção, será devolvido à contratada, para regularização, reiniciando-se novos
prazos para pagamentos, a contar da reapresentação devidamente corrigida.
2.5. As notas fiscais dos produtos da Agricultura Familiar deverão vir com os dados do agricultor, nome, CPF e
número do DAP na frente do produto.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES
3.1 – DA CONTRATANTE:
- Efetuar o pagamento do objeto licitado conforme previsto na cláusula segunda;
- Fiscalizar a entrega do objeto.
3.2 – DA CONTRATADA:
- Entregar os objetos constantes da cláusula primeira, no montante solicitado pela Prefeitura e no
prazo estabelecido.
- Garantir a boa qualidade do objeto oferecido, efetuando as substituições dos mesmos que forem
considerados de má qualidade pela Administração.
- Arcar com as responsabilidades tributárias e trabalhistas que incidirem sobre o objeto deste contrato.
- O transporte da mercadoria correrá por conta e risco da contratada.
- Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.
CLAUSULA QUARTA – DA ENTREGA
4.1 - Prazo de entrega dos objetos, que não poderá ser superior 12 (doze) horas contados a partir do
recebimento de cada da Ordem de Fornecimento; uma vez por semana, nos locais indicados pela
Secretaria Municipal de Educação.
4.2. Os quantitativos e especificações conforme anexo II.
4.3 - A contratada é obrigada a substituir, de imediato e às suas expensas, os itens desta licitação em
que se verifique irregularidades, no prazo Máximo de 12horas.
4.4- Despesas com frete, embalagens, encargos e quaisquer outros necessários para o fornecimento
dos produtos deverão estar inclusos no preço ofertado.
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E ADITAMENTOS
5.1. A vigência do presente contrato será de seis meses, e terá início na data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por exclusivo interesse do Município de Lagoa da Prata, observados os
dispositivos da Lei 8.666/93.
5.2. De acordo com a conveniência da Administração Municipal, devidamente justificada, os
quantitativos deste Contrato poderão ser aumentados ou reduzidos até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) conforme previsto no art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93, observado o limite da modalidade.
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
08.02.12.361.0801.4.098.3.3.90.30.0144
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08.02.12.365.0802.4.101.3.3.90.30.0247
08.02.12.365.0802.4.102.3.3.90.30.0244
08.02.12.365.0802.4.101.3.3.90.30.0244
CLÁUSULA SÉTIMA – DO REGIME LEGAL E DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
7.1 O presente contrato rege-se basicamente pelo edital do processo administrativo 130/17 do Pregão
079/17 e pelas normas consubstanciadas na Lei Federal 10.520/02, subsidiariamente a lei 8.666/93, e
suas alterações.
7.2 O contratado (a) reconhece os direitos da administração descritos no art.77 e seguintes a Lei
8666/93
7.3 O contratado (a) obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
CLÁUSULA OITAVA – DAS MULTAS E PENALIDADES
8.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem
justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata, resguardados os procedimentos
legais pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções:
a) Multa de mora no percentual correspondente a 1% (um por cento) calculada sobre o valor total
estimado da Ata de Registro de Preços, por dia de atraso na entrega dos objetos, até o limite de 20
(vinte) dias, caracterizando a inexecução parcial;
b) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, conforme disposto no
inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93;
c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal de Lagoa
da Prata enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;
d) Advertência escrita.
e) Caso venha desistir da entrega dos objetos licitados, além de outras cominações legais, a multa
será de 20% (vinte por cento) sobre o valor do total dos mesmos.
8.2 - A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Lagoa da Prata, via
Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento
da notificação enviada pela Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata, sendo que poderá ser
automaticamente descontada dos créditos que a empresa tiver junto ao Município, devendo ser
aplicadas por ato do Secretário Municipal de Administração, facultada a defesa da Contratada, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis da abertura da vista ao processo.
8.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, previstas na lei 8.666/93, inclusive a
responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração.
8.4 - Em qualquer hipótese e aplicações de sanções será assegurado à licitante vencedora o
contraditório e a ampla defesa, conforme disposto no artigo 109 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTAMENTO

O valor do presente contrato não será reajustado, salvo se houver motivo de caso fortuito ou força
maior o que deverá ser comprovado de plano pelo requerente apresentando ainda documento
demonstrando que houve alteração no preço para mais ou para menos.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão com as conseqüências nele previstas,
em especial nos seguintes casos:
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a) Quando ocorrer descumprimento de cláusula deste contrato e o Município não optar pela cobrança
da multa prevista no edital;
b) Revelando a Contratada incapacidade e inidoneidade durante o fornecimento;
c) No caso de falência da Contratada.
Ocorrendo a rescisão por quaisquer dos motivos especificados, fica suspenso o pagamento à
contratada até que se apurem eventuais perdas e danos causados à Administração Municipal de
Lagoa da Prata.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
São assegurados à CONTRATANTE, ou a quem ela indicar, amplos poderes de fiscalização e
acompanhamento da execução dos serviços objeto deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Lagoa da Prata para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências
oriundas do presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO
O município publicará o resumo deste contrato no Diário Oficial dos Municípios nos termos da Lei
8.666/93.
E por assim acharem justos e contratados, assinam as partes o presente
contrato em três vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Lagoa da Prata, ____de _________________de 2017.
CONTRATANTE: ____________________________
CONTRATADA: _____________________________
TESTEMUNHAS: _____________________________
_____________________________
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Anexo IV
MODELO DE PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Identificação da proposta de atendimento ao edital/pregão nº 160/14
I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
A - Grupo Formal
1. Nome do Proponente

2. CNPJ

3. Endereço

4. Município

5. CEP

6. Nome do representante legal

7. CPF

8. DDD/Fone

9. Banco

10. Nº da Agência

11. Nº da Conta Corrente

B - Grupo Informal
1. Nome do Proponente

3. Endereço

4. Município

6. Nome da Entidade Articuladora

7.CPF

5.CEP

8.DDD/Fone

C - Fornecedores participantes (Grupo Formal e Informal)
1. Nome

2.CPF

3.DAP

4.Nº da Agência

5. Nº da Conta Corrente

II - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
1. Nome da Entidade

2.CNPJ

3.Município

4. Endereço

6. Nome do representante e e-mail

5.DDD/Fone

7.CPF
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III - RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS
1. Identificação do
agricultor familiar

2. Produto

3.Unidade

4.Quantidade

5. Preço/Unidade 6.Valor Total

Nome
CPF
Total agricultor
Nº DAP

Nome
CPF
Total agricultor
Nº DAP

Nome
CPF
Total agricultor
Nº DAP

Nome
CPF
Total agricultor
Nº DAP

Nome
CPF
Total agricultor
Nº DAP

Total do projeto
IV - TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO
1. Produto

2.Unidade

3.Quantidade

4.Preço/Unidade

5.Valor Total por Produto
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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.
Fone/E-mail:
Local e Data:
_______________________________________________
Assinatura do Representante do Grupo Formal
CPF:

Agricultores Fornecedores do Grupo Informal

Assinatura

Local e Data:
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO
Pregão n.º____________
Processo n.º__________

A

empresa

_____________________________________,

inscrita

no

CNPJ

________________________, através de seu representante legal, DECLARA que cumpre plenamente
os requisitos de habilitação conforme preceitua o inciso 7, artigo 4 da lei 10.520/2002.

Lagoa da Prata MG, _____/______/________

________________________________
Representante Legal
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