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DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2019 – PROCESSO Nº 080/2019

TIPO DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS

O MUNICÍPIO DE BARBACENA, inscrito no CNPJ sob o número 17.095.043/0001-09, com
sede na Rua Silva Jardim, nº 340, Bairro Boa Morte, por intermédio da Diretoria de Licitações,
torna público  para o  conhecimento  dos interessados,  que fará  realizar  Chamada Pública  para
aquisição  do  objeto  informado  na  Cláusula  1  deste  edital,  cuja  direção  e  julgamento  serão
realizados por sua Comissão Permanente de Licitação designada pelas Portarias nº 20.115/2019 e
20.369/2019,  em  conformidade  com  os  preceitos  da  Lei  Federal  n°  8.666/93  e  posteriores
alterações e as condições deste instrumento convocatório.

A Diretoria de Licitações, situada na Rua Monsenhor Silvestre de Castro, nº 275, 1º andar,
Bairro Funcionários, CEP 36.202-020, estará recebendo a documentação constante dos Anexos I
e II deste edital do dia 02/01/2020 ao dia 23/01/2020, no horário de 12:00 às 17:30 horas e no dia
24/01/2020, no horário de 12:00 às 14:00 horas.  A abertura será no dia 24/01/2020, às 14:00
horas.

1 – OBJETO
1.1 – O objeto  da presente Dispensa  de Licitação,  por  meio de Chamada Pública  é a

aquisição de gêneros alimentícios perecíveis da Agricultura Familiar e do empreendedor
familiar rural, destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE),
para  alunos  da  rede  Municipal  de  Ensino  da  Zona  Urbana  e  Rural,  Filantrópicas  e  Creches
conforme matrícula FNDE/PNAE, a fim de cumprir  a Lei  nº 11.947/2009, Resolução CD/FNDE
26/2013, Resolução CD/FNDE 04/2015,  através da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e
Cultura – SEDEC, conforme anexos e minuta de Contrato deste edital pelo período de 12 (doze)
meses.
  1.2 – O credenciamento se fará através de Dispensa de Licitatória, conforme § 1º do artigo
14 da Lei  11.947/2009,  tendo em vista  que o  objetivo  é  contratar  todos os  interessados  que
satisfaçam às condições previstas neste edital.

2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1 – A presente despesa correrá por conta da seguinte dotação orçamentária e das que

lhes substituam em exercícios seguintes:
12.361.0015.2.203 – MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
               3.3.90.30 – Material de Consumo (111) – Fonte 144
12.365.0014.2.135 – MANUTENÇÃO DE CRECHES
               3.3.90.30 – Material de Consumo (162) – Fonte 144      
12.366.0016.2.081 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO
               3.3.90.30 – Material de Consumo (196) – Fonte 144
12.365.0014.2.080 – MANUTENÇÃO DAS UNID. DE ENSINO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
               3.3.90.30 – Material de Consumo (144) – Fonte 144

3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 – Poderão participar desta licitação os Fornecedores Individuais, Grupos Informais e

Grupos  Formais,  do  ramo  pertinente  ao  objeto  licitado,  que  atenderem  às  condições  de
participação  e  habilitação  estabelecidas  neste  edital,  e  na  Lei  11.947/2009,  porém  serão
desclassificadas caso não atendam o que dispõe o § 2º do artigo 14 da Lei 11.947/2009;

3.2 – Não poderão participar desta licitação pessoas físicas ou jurídicas enquadradas no
artigo 9º da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações;
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3.3 – A participação na licitação implica em aceitação integral  e irretratável dos termos
deste  Edital,  bem  como  na  observância  dos  regulamentos,  normas  e  disposições  legais
pertinentes;

3.4 – Não será aceita a participação de empresas:
a) Declaradas inidôneas, em atraso ou inadimplente com o Município de Barbacena,

Estado e União;
b) Que estejam sob falência, concurso de credores, em dissolução e em liquidação;
c) Em regime de subcontratação.

3.5 – As impugnações ao edital deverão ser efetuadas nos termos do art. 41 da Lei Federal
nº 8.666/93 e posteriores alterações.

4 – ENTREGA DO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO
4.1 – O envelope de DOCUMENTAÇÃO deverá ser protocolizado em envelope colado e

indevassável,  sob  pena  de  inabilitação,  na  Gerência  de  Licitação  até  14:00  horas  do dia
24/01/2020,  podendo  ser  encaminhado  através  dos  Correios,  desde  que  seja  entregue  até  o
horário e data acima mencionados;

4.2  –  Os  envelopes  entregues  em  local  e/ou  horário  diferentes  não  serão  objeto  de
julgamento, não sendo permitida a participação de licitantes retardatários.

5 – APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
5.1 – A documentação apresentada pelos interessados deverá ser entregue no serviço de

protocolo da Diretoria de Licitações, situada na Rua Monsenhor Silvestre de Castro nº 275, 1º
andar, Bairro Funcionários, Barbacena/MG, em envelope fechado, em uma via, de acordo com os
Anexos I e II deste edital, contendo, em sua parte externa e frontal, os seguintes dizeres:

MUNICÍPIO DE BARBACENA
DISPENSA LICITATÓRIA Nº 004/2019 – PROCESSO Nº 080/2019

(NOME DO INTERESSADO)
(ENDEREÇO/CNPJ)

5.2 – Os documentos do Anexo I poderão ser apresentados em original ou fotocópia, desde
que devidamente autenticados em Cartório de Notas ou por servidor da Diretoria de Licitações  do
Município de Barbacena;

5.3 – A documentação que não estiver em consonância com as exigências deste edital será
desconsiderada.

6 – CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO
6.1 – Para seleção, os projetos de venda habilitados serão divididos em: grupo de projetos

de fornecedores locais, grupo de projetos do território rural, grupo de projetos do estado, e grupo
de propostas do País.

6.1.1 – Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para
seleção:

6.1.2 – O grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre os demais grupos.
6.1.3 – O grupo de projetos de fornecedores do território rural terá prioridade sobre o do

estado e do País.
6.1.4 – O grupo de projetos do estado terá prioridade sobre o do País.
6.2 – Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para

seleção:
6.2.1 – Os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as

comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre estes;
6.2.2  –  Os  fornecedores  de  gêneros  alimentícios  certificados  como  orgânicos  ou

DIRETORIA DE LICITAÇÕES – SEPLAN 
Rua Monsenhor Silvestre de Castro, 275, Bairro Funcionários, Barbacena/MG – CEP 36.202-020

Tel.: (32) 3339-2026 – E-mail: licitacao@barbacena.mg.gov.br



PSR 3 
                            MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG

                                 Diretoria de Licitações      
                                 

agroecológicos, em conformidade com a Lei nº 10.831/2003;
6.2.3 – Os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de Declaração de Aptidão

ao PRONAF – DAP Jurídica) sobre os Grupos Informais (agricultores familiares,  detentores de
Declaração  de Aptidão  ao  PRONAF -  DAP Física,  organizados  em grupos)  e  estes  sobre  os
Fornecedores Individuais (detentores de DAP Física);

6.3 – Caso a EEx. não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo
de  projetos  de  fornecedores  locais,  estas  deverão  ser  complementadas  com os  projetos  dos
demais grupos, de acordo com os critérios de seleção e priorização estabelecidos no caput e nos
§1º e §2º da Resolução nº 04/2015;

6.4  –  De  acordo  com a Resolução  nº  04/2015,  serão considerados  Grupos  Formais  e
Grupos Informais de assentamentos da reforma agrária, comunidades quilombolas e/ou indígenas
aqueles em que a composição seja de, no mínimo, 50% 1 (cinquenta por cento mais um) dos
associados/cooperados das organizações produtivas, no caso do grupo formal, e 50% 1 (cinquenta
por cento mais um) dos fornecedores agricultores familiares, no caso de grupo informal, conforme
identificação na(s) DAP(s).

6.5 – No caso de empate entre Grupos Formais de assentamentos da reforma agrária,
comunidades quilombolas e/ou indígenas, em referência ao disposto no §2º inciso I do art. 25,
terão  prioridade  organizações  produtivas  com  maior  porcentagem  de  assentados  da  reforma
agrária, quilombolas ou indígenas no seu quadro de associados/cooperados. Para empate entre
Grupos Informais, terão prioridade os grupos com maior porcentagem de fornecedores assentados
da reforma agrária, quilombolas ou indígenas, conforme identificação na(s) DAP(s).

6.6 – No caso de empate entre Grupos Formais, em referência ao disposto no §2º inciso III
do artigo 25,  terão prioridade organizações produtivas com maior porcentagem de agricultores
familiares  e/ou  empreendedores  familiares  rurais  no  seu  quadro  de  associados/  cooperados,
conforme DAP Jurídica.

6.7 – Em caso de persistência de empate, será realizado sorteio ou, em havendo consenso
entre as partes, poderá optar-se pela divisão no fornecimento dos produtos a serem adquiridos
entre as organizações finalistas.

7 – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
7.1 – O presente Edital de Contratação será processado pela Comissão Permanente de

Licitação do Município de Barbacena;
          7.2 – Entregue(s) o(s) envelopes(s) a partir da data e hora designadas no edital, a Comissão
Permanente de Licitação examinará os documentos em até 10 (dez) dias úteis;
     7.3  –  A  Comissão  poderá  promover  diligências  ou  reuniões  destinadas  a  esclarecer  ou
complementar  a  instrução  da  Contratação,  ou  solicitar  esclarecimentos  adicionais  aos
interessados, que deverão ser satisfeitos no prazo estabelecido pela Comissão;
       7.4 – Em nenhuma hipótese será aceita a apresentação de documentos exigidos e não
inclusos no envelope de documentação;
         7.5 – Será inabilitado o proponente que deixar de atender o solicitado ou não preencher os
requisitos exigidos neste Edital;
        7.6 – Do ato de análise de cada proposta será lavrada ata circunstanciada, que deverá ser
assinada pelos membros da Comissão e remetida aos participantes ou retirada pelos interessados
no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a partir do aviso de julgamento;
         7.7 – Estará credenciada a licitante que apresentar toda documentação solicitada no edital e
se sujeitar às condições estabelecidas neste instrumento convocatório.

8 – PREÇO COTADO
8.1 – A Administração Municipal se propõe a pagar pelos produtos, os valores máximos

constantes do Anexo III;
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8.2 – Os preços cotados em Reais  deverão seguir  a tabela  do Anexo  III,  para  todo o
período do contrato, vedado o pagamento de sobretaxas de qualquer natureza. No que se refere a
reajustamento, deverão seguir a tabela do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA);

8.3 – As quantidades  fixadas  no Anexo  III  destinam-se a  permitir  a  uniformização das
propostas. A(s) licitante(s) credenciada(s) receberá(ão) o(s) valor(es) resultante(s) dos produtos
efetivamente entregues.

9 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
9.1 – O prazo para entrega dos produtos é de acordo com a necessidade amparada pela

Lei 8.666/1993, após a emissão de requisição de fornecimento (dentro do período de vigência do
contrato). 

9.1.1 – A relação de unidades escolar encontra-se no Anexo V.
9.1.2 – Os produtos deverão ser entregues gradativamente, diretamente nas escolas todas

as segundas-feiras, de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e
Cultura - SEDEC, nos estabelecimentos de ensino da rede pública municipal, creches e entidades
filantrópicas, da zona urbana e rural, todos discriminados no Anexo V deste Edital, no horário das
8:00 às 17:00hs, com prévio agendamento com a entidade executora – Secretaria Municipal de
Educação, Desporto e Cultura – Telefone (32) 3339-2048.

9.1.3  –  Os  produtos  deverão  ser  separados  por  quantidade  e  gênero  previamente
repassados pelo setor supramencionado, embalados em sacolas plásticas transparentes ou em
caixas de papelão apropriadas para alimentos.
 9.1.4 – O recebimento ficará a cargo do responsável da escola que encaminhará relatório a
comissão de recebimento de material das entregas efetuadas, com as respectivas características
quantitativas e ainda o envio das notas para devidas conferências e liberação de pagamento. 

9.2 – O licitante vencedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar ao contratante conforme descrito no anexo III que faz parte integrante deste edital.

9.2.1 – O transporte dos produtos adquiridos para as escolas será realizado pela entidade
contratada, semanalmente.

9.3 – Os gêneros alimentícios deverão atender as especificações pelo Inmetro, bem como
atender aos padrões técnicos de qualidade exigidos pela ANVISA e/ou MAPA. Será observado o
que estabelece a Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

9.4  –  Prever  substituição  dos  itens  conforme da  §2º  Resolução  CD/FNDE 04/201,  “os
gêneros alimentícios a serem entregues ao contratante serão definidos na chamada pública de
compra,  podendo  ser  substituídos  quando  ocorrer  a  necessidade,  desde  que  os  produtos
substitutos  constem na mesma chamada pública  e  sejam correlatos  nutricionalmente  e  que a
substituição seja atestada pelo RT, que poderá contar com o respaldo do CAE”.

9.5 – A aquisição de que trata essa chamada pública deverá ser realizada, sempre que
possível, no mesmo ente federativo em que se localizam as escolas, observadas as diretrizes de
que trata o art. 2º da Lei n° 11.947/2009, e RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26/2013.

10 – RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO
10.1 – O recebimento do objeto do contrato dar-se-á se satisfeitas as seguintes condições:

a) Devidamente embalados e identificados ; no que couber;
b) Nas quantidades corretas;
c)  Após  verificação  da  conformidade  com  as  quantidades  e  especificações

constantes deste edital pela Comissão de Recebimento de Materiais e Gestor / Fiscalização.
d) No prazo e horário de entrega previstos neste edital.

10.2 – Satisfeitas estas exigências,  lavrar-se-á o Termo de Recebimento Definitivo,  que
poderá  ser  substituído  pela  atestação  no  verso  da  Nota  Fiscal,  efetuada  pela  Comissão  de
Recebimento de Materiais.
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10.3 – Insatisfatórias as condições de recebimento, será lavrado Termo de Recusa, no qual
se consignarão as desconformidades, devendo o produto ser substituído imediatamente, quando
serão realizadas novamente as verificações antes referidas.

10.4 – Caso a substituição não ocorra de imediato,  estará a contratada incorrendo em
atraso na entrega e, portanto sujeita a aplicação das sanções previstas neste edital.

11 – PAGAMENTO E PREÇO
11.1  –  O  valor  estimado  para  o  presente  processo  licitatório  é  de  R$670.088,58

(seiscentos  e setenta mil  oitenta  e  oito  reais e  cinquenta e  oito  centavos),  cujo  o  preço
máximo aceitável por unidade encontra-se discriminado no ANEXO III.

11.2 – O pagamento será à vista, após 10 (dez) dias de cada efetivo fornecimento mediante
completa instrução dos processos junto à Tesouraria da SEFAZ. Os prazos são considerados após
o recebimento de cada Processo de Pagamento devidamente aprovado pela Controladoria Geral –
Agente SEFAZ.

11.2.1 – O pagamento será efetuado pela Contratante, à licitante vencedora, através de
depósito em conta no Banco Itaú, devendo ser informado os dados necessários ao depósito. Caso
a  licitante  vencedora  não  seja  correntista  deste  estabelecimento  bancário,  o  pagamento  será
realizado por ordem de pagamento através daquele banco.

11.3 – Em caso de irregularidade na emissão do documento fiscal, o prazo para pagamento
será contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizado, sem nenhum ônus para o
Município de Barbacena.

11.4  –  Não  será  pago  o  produto  fornecido  em desacordo  com  as  especificações  que
integram este Edital.

11.5 – O preço, cotado em reais, será fixo e irreajustável.
 11.6  –  A  contratada  apresentará  na  Secretaria  Municipal  de  Fazenda  os  originais  das
certidões negativas de débitos junto ao FGTS, estadual, municipal, Certidão Negativa de Débitos
Relativos Aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, incluindo Contribuições Previdenciárias e
de Terceiros (novo modelo) e CNDT (válidas e regulares).

11.7 – Não será considerado qualquer  entrega de produto sem a expedição da devida
solicitação ou outro documento hábil, devendo estar de acordo com as especificações constantes
nas descrições da planilha estimativa de preços do Anexo III;

11.8 –  Em caso de irregularidade  na emissão de documento  fiscal,  o  pagamento  será
efetuado somente a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizado.

12 – CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO
12.1 – Após a homologação desta licitação, as licitantes vencedoras firmarão contrato com

o Município de Barbacena,  que incluirá as condições estabelecidas neste Edital,  no Termo de
Referência,  Minuta  de  Contrato  e  nos  demais  anexos,  além de  outras  fixadas  nas  propostas
vencedoras e necessárias à fiel execução do objeto licitado.

12.2 – As licitantes credenciadas a fornecer o produto nos termos de sua proposta e nas
condições estabelecidas neste edital firmarão CONTRATO com o Município de Barbacena, pelo
período compreendido de 12 (doze) meses. Para fins financeiros está vinculado ao exercício de
2019,  podendo  ser  substituído  pelas  dotações  orçamentárias  seguintes,  nos  temos  da  Lei
8.666/93;

12.3  –  Encerrado  o  presente  procedimento,  o(s)  proponente(s)  credenciado(s)  será(ão)
convocado(s) e intimado(s) a comparecer no prazo de 05 (cinco) dias, para assinar o Contrato, sob
pena das implicações previstas na Legislação vigente;

12.4 – Ocorrendo o descumprimento do previsto no item anterior, o Município de Barbacena
convocará as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para nova negociação.
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12.5 – Para a assinatura do CONTRATO, o(s) proponente(s) deverá(ão) indicar o nome e
qualificação  do(s)  representante(s)  legal(ais)  e  documento  que  o(s)  habilita(am)  a  firmar  os
respectivos documentos.

12.6  –  As  licitantes  contratadas  não  poderão  ceder  o  contrato  total  ou  parcialmente  a
terceiros, sem prévia e expressa concordância da contratante.
13 – DESCREDENCIAMENTO ESPONTÂNEO

13.1  –  O(s)  credenciado(s)  poderá(ão)  solicitar  sua(s)  exclusão(ões)  do  rol  de
credenciados,  notificando de forma fundamentada,  via requerimento,  à Secretaria  Municipal  de
Educação,  Desporto  e  Cultura  -  SEDEC,  por  intermédio  da  Diretoria  de  Licitações,  com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

14 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
14.1  –  Atender  à  correta  especificação  e  as  demais  dispostas  na  Lei  8.666/93,  na

Resolução CD/FNDE 26/2013 e na Resolução CD/FNDE 04/2015.
14.2  –  Manter  durante  a  vigência  do  contrato,  todas  as  condições  de  habilitação  e

qualificação, bem como, a compatibilidade com as obrigações assumidas, condições estas que
deverão ser comprovadas durante a vigência.

14.3 – Fornecer durante o período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato,
os gêneros alimentícios perecíveis requisitados, na forma e condições fixadas no presente edital,
mediante Ordem de Fornecimento expedida pelo município, de conformidade com as solicitações
do Gerenciador.

14.4  –  Providenciar  a  imediata  correção  das  deficiências,  falhas  ou  irregularidades
constatadas pelo órgão gerenciador, referentes ao fornecimento dos produtos alimentícios e ao
cumprimento das demais obrigações assumidas no contrato.

14.5 – Sujeitar-se à aplicação das penalidades previstas na Cláusula das sanções, quando
recusar-se, injustificadamente, a realizar a entrega na forma e dentro do prazo estabelecido.

14.6 – Em caso de necessidade, de conformidade com o que preceitua o art. 65 § 1º da Lei
Federal  nº  8.666/93,  aceitar  os  acréscimos  ou  supressões  nos  quantitativos  que  se  fizerem
indispensáveis, sempre nas mesmas condições.

14.7  –  Ressarcir  os  eventuais  prejuízos  causados  ao  gerenciador  ou  a  terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas
no contrato.

14.8 – Todos os tributos que incidirem sobre o contrato ou atividade que constituem seu
objeto deverão ser pagos regularmente pela licitante vencedora, e por sua conta exclusiva.

14.9 – Competirá igualmente à(s) licitante(s) contratada(s), exclusivamente, o cumprimento
de todas as obrigações impostas pela legislação trabalhista e de previdência social, bem como as
de segurança do trabalho pertinentes ao efetivo contrato para execução dos serviços avençados.

14.10 – Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, como prazos,
quantidades e qualidades dos produtos;

14.11 – Participar  à Secretaria  Municipal  de Educação,  Desporto e Cultura -  SEDEC a
ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a entrega dos produtos, no
todo ou em parte, de acordo com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a situação.

14.12 –  Realizar as entregas dos gêneros alimentícios perecíves, diretamente nas escolas
todas as  segundas-feiras,  de acordo com a solicitação  da Secretaria  Municipal  de Educação,
Desporto e Cultura - SEDEC, nos estabelecimentos de ensino da rede pública municipal, creches e
entidades filantrópicas, da zona urbana e rural, todos discriminados no Anexo V deste Edital.

15 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
15.1  –  Conforme  a  Lei  8.666/93  e  suas  posteriores  alterações,  4320/64,  101/200  e

141/2012, Lei Complementar, e ainda na Resolução CD/FNDE 26/2013 e na Resolução CD/FNDE
04/2015;
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15.2 –  Avaliar a fiel observância do que foi pactuado, através de servidor designado para o
acompanhamento  e  a  fiscalização  do  cumprimento  do  objeto,  registrando  em  relatório  as
deficiências  porventura  existentes,  notificando  a  empresa  e  determinado  prazo  para  a
regularização das falhas observadas.

15.3 –  Atestar  na nota  fiscal/fatura  a  efetiva  entrega dos itens  por  meio  do Gestor  de
Contrato, quando estiver de acordo com as exigências do Edital, seus anexos e Contrato.

15.4 – Efetuar os pagamentos devidos à contratada, na forma convencionada no Contrato,
referentes às notas fiscais/faturas atestadas quanto à efetiva entrega do objeto desta licitação,
dentro  do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades pactuadas.

16 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
 16.1  – Observado o disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, a gestão e fiscalização do
contrato serão realizadas pela Chefia da Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação,
Desporto e Cultura – SEDEC. 

17 – RECURSO
17.1  –  Será  facultado  à  licitante,  nos  termos  do  art.  109  da  Lei  Federal  8.666/93  e

alterações posteriores:
17.1.1 – Interposição de recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da

intimação do ato ou lavratura da ata, nos seguintes casos:
a) de habilitação, inabilitação, classificação ou desclassificação de licitante, dirigido

ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação;
b) anulação ou revogação deste Processo, dirigido ao Prefeito Municipal;
c) aplicação das penalidades de advertência ou multa, dirigido ao Prefeito Municipal;

17.1.2  –  Representação  no  prazo  de  05  (cinco)  dias  úteis,  da  intimação  da  decisão
relacionada com o objeto da licitação, quando, da decisão referente ao julgamento da questão, não
couber recurso hierárquico;

17.2 – A autoridade que tiver praticado ato recorrido poderá reconsiderar sua decisão, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, ou fazê-lo subir à autoridade
superior, devidamente informado, para deferimento ou indeferimento dentro do prazo citado;

17.3  –  A  interposição  de  recurso  será  comunicada  às  demais  licitantes  que  poderão
impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato;

17.4 – Os recursos deverão observar os seguintes requisitos:
a) ser digitados e devidamente fundamentados;
b) ser assinados por representante legal do interessado;
c) ser protocolados junto à Diretoria de Licitações do Município de Barbacena, na

Rua Monsenhor Silvestre de Castro, nº 275, 1º andar, Funcionários, Barbacena/MG, CEP 36.202-
020;

17.4.1 – Não serão aceitos recursos via fax, e-mail ou qualquer meio eletrônico;
17.4.2 – Os recursos interpostos fora do prazo indicado não serão conhecidos.

18 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1 – A inexecução total ou parcial do contrato, assim como a execução irregular, ou com

atraso injustificado,  sujeitará  ao licitante  vencedor,  garantida  a prévia  defesa,  a aplicação  das
seguintes sanções, conforme artigo 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores:

I – advertência escrita;
II – multa;
III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

com a Administração Municipal, por prazo não superior a dois anos;
IV  –  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração

Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação.
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18.1.1  –  A  pena  de  advertência  deve  ser  aplicada  a  título  de  alerta  para  adoção  das
necessárias medidas corretivas, a fim de evitar a aplicação de sanções mais severas, sempre que
o  licitante  vencedor  descumprir  qualquer  obrigação  contratualmente  assumida  e/ou  qualquer
instrumento  equivalente,  ou  desatender  as  determinações  da  autoridade  competente  para
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.

18.1.2 – A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados dos
prazos  estipulados  no  cronograma  de  execução,  pode  ser  aplicada  cumulativamente  com  as
sanções restritivas de direitos,  previstas nos incisos III  e IV,  nos casos de inexecução total  e
parcial do contrato e/ou instrumento equivalente;

18.1.3 – A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar
com a Administração  Municipal  se  destina  a  punir  a  reincidência  em faltas  já  apenadas  com
advertência, bem como as faltas graves que impliquem a rescisão unilateral do contrato;

18.1.4 – Na estipulação do prazo de suspensão dos direitos do licitante vencedor, que não
poderá exceder a dois anos, deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse
público  e  o  prejuízo  pecuniário  decorrente  das  irregularidades  constatadas,  respeitados  os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;

18.1.5 – A pena de suspensão dos direitos do licitante vencedor impede-o, durante o prazo
fixado, de participar de licitações promovidas pelos órgãos da Administração Municipal, bem como
de com eles celebrar contratos;

18.1.6  –  A  declaração  de inidoneidade  do  licitante  vencedor,  sanção  administrativa  de
máxima intensidade, destina-se a punir faltas gravíssimas de natureza dolosa, das quais decorram
prejuízos ao interesse público de difícil reversão;

18.1.7 – A aplicação das sanções previstas nesta cláusula é de competência do Secretário
Municipal de Planejamento e Gestão, facultada a defesa prévia do licitante vencedor no respectivo
processo administrativo, no prazo de dez dias, contados da abertura de vistas;

18.1.8 – Decorrido o prazo da declaração de inidoneidade, o interessado poderá requerer a
sua reabilitação, cujo deferimento está condicionado ao ressarcimento dos prejuízos resultantes da
ação punida.

18.2 – A multa prevista nesta cláusula será:
I – de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução total

da obrigação;
II – de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte da obrigação contratual

não cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação;
III – de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, no caso de atraso no

cumprimento  dos  prazos  de  início  e  conclusão  das  etapas  previstas  no  cronograma  e  o
descumprimento  dos  prazos  fixados  para  a  entrega,  parcelada  ou  total  dos  bens  e  materiais
adquiridos na prestação do serviço ou fornecimento, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos
quais será considerado descumprimento total ou parcial da obrigação, neste último caso, calculada
sobre a parcela em atraso. O Município de Barbacena, após este prazo aplicará cumulativamente
a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato e/ou instrumento equivalente, ou
sobre o valor correspondente à parcela não executada;

IV – Na hipótese do previsto no item III anterior, se o descumprimento da obrigação
comprometer o regular desenvolvimento das funções administrativas, a multa poderá ser cumulada
com a pena de suspensão do direito de licitar  e impedimento de contratar  com os órgãos da
Administração  Municipal,  pelo  prazo  legal, observados  os  princípios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade;

18.2.1 – O valor correspondente à multa, após o devido procedimento em que tenha sido
assegurado o direito de defesa e de recurso do licitante vencedor, será descontado do primeiro
pagamento  devido  pelo  Município  em  decorrência  da  execução  contratual  e/ou  instrumento
equivalente;
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18.2.2 – Na hipótese de descumprimento total da obrigação, após a celebração do contrato,
caso tenha sido exigida garantia, o valor da multa será descontado da mesma;

18.2.3 – Na hipótese de descumprimento total da obrigação em face do não atendimento da
convocação  para  a  assinatura  do  contrato,  bem  como,  o  valor  das  penalidades  pecuniárias
previstas  nesta  cláusula,  deverá  ser  recolhido  à  Fazenda  Municipal,  através  de  Guia  de
Recolhimento, no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação, conforme estipulado nos itens I,
II e III do número 2 desta cláusula;

18.2.4 – O não recolhimento da multa no prazo estipulado implicará a sua inscrição na
dívida ativa, para cobrança judicial;

18.3 – As multas não têm caráter compensatório, são independentes e cumulativas e não
eximem a contratada da plena execução do contrato;

18.4 – Se a contratada ficar temporariamente impossibilitada, por motivo de força maior, de
cumprir com suas obrigações e responsabilidades, poderá comunicar, por escrito e no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, a existência daqueles motivos, devidamente comprovados, indicando a
alteração dos prazos pretendidos;

18.5 – O comunicado de força maior será julgado à época do seu recebimento com relação
a aceitação ou não dos motivos,  podendo ou não a contratante averiguar  em fase superior  a
veracidade do fato.

19 – DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1 – O Prefeito Municipal poderá revogar o presente edital,  no todo ou em parte, por

conveniência administrativa e interesse público ou por fato superveniente, devidamente justificado;
19.2 – Será descredenciado, a critério do Município, a qualquer tempo, o licitante que não

mantiver as condições exigidas para habilitação durante o curso do contrato, bem como rejeitar
qualquer cumprimento da obrigação assumida;

19.3 – Os avisos de licitação serão publicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais
e, os demais atos licitatórios deverão ser acompanhados através do diário eletrônico oficial  do
Município de Barbacena - EDOB – www.barbacena.mg.gov.br

19.4  –  Quaisquer  outras  informações  poderão  ser  obtidas  pelos  interessados,  em dias
úteis, no horário de 12:00 às 18:00 horas, na Diretoria de Licitações, localizada na Rua Monsenhor
Silvestre de Castro nº 275, 1º andar, Funcionários, Barbacena, ou pelo telefone/fax 3339-2026,
3339-2020 ou por solicitação expressa no endereço eletrônico licitacao@barbacena.mg.gov.br  ou
www.barbacena.mg.gov.br

19.5 – Fazem parte integrante do presente edital:
Anexo I – Relação de Documentos para Credenciamento;
Anexo II – Modelo de Declarações Diversas;
Anexo III – Planilha Estimativa de Preços a serem pagos por publicação/chamada;
Anexo IV – Pedido de Credenciamento;
Anexo V – Relação dos Estabelecimentos de Ensino Rede Municipal;
Anexo VI – Projeto de Venda;
Anexo VII – Termo de Referência;
                – Minuta de Contrato;

            Barbacena,       de                       de 2020.

DIRETORIA DE LICITAÇÕES – SEPLAN 
Rua Monsenhor Silvestre de Castro, 275, Bairro Funcionários, Barbacena/MG – CEP 36.202-020

Tel.: (32) 3339-2026 – E-mail: licitacao@barbacena.mg.gov.br

mailto:licitacao@barbacena.mg.gov.br


PSR 10 
                            MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG

                                 Diretoria de Licitações      
                                 

Silver Wagner de Souza
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ANEXO I

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2019 – PROCESSO Nº 080/2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PARA O FORNECEDOR INDIVIDUAL (NÃO
ORGANIZADO EM GRUPO)

1 – Prova de inscrição no cadastro de Pessoa Física;
2 – O extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;
3 – O Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor 
Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor participante;
4 – A prova de atendimento de requisitos previstos em Lei específica, quando for o caso; e
5 – A declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção 
própria, relacionada no projeto de venda.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PARA O GRUPO INFORMAL
1 – Prova de inscrição no cadastro de Pessoa Física;
2 – O extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 
dias;
3 – 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;
4 – Prova de atendimento de requisitos previstos em Lei específica, quando for o caso; e
5 –  Declaração  de  que  os  gêneros  alimentícios  a  serem entregues  são  produzidos  pelos
agricultores familiares relacionados no projeto de venda.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL

1 Ato Constitutivo,  Estatuto  ou  Contrato  Social  em vigor,  devidamente  registrado,  em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;

2 Inscrição do Ato  Constitutivo,  no caso de sociedades  civis,  acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
3 Cópia autenticada de documento de Identificação com foto e CPF do representante legal da

Licitante;
4 Declaração, conforme Anexo II do edital;
5 Pedido de Credenciamento, conforme Anexo IV do edital.

DOCUMENTOS DE REGULARIDADE FISCAL

1 Cartão do CNPJ, atualizado;
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2 Certidão Negativa junto ao FGTS, dentro da validade;
3 Certidão Negativa de Débitos Relativos Aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União;
4 Certidão Negativa para com a Fazenda Estadual;
5 Certidão Negativa para com a Fazenda Municipal;
6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT do domicílio sede do licitante.

DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

1 Projeto  de  venda  conforme  anexo  VI,  datado  e  assinado  pelo  representante  legal  do
interessado, conforme especificações e valores contidos no Anexo III; 

2 Cópia  de  Declaração  de  Aptidão  ao  PRONAF  –  DAP  Jurídica  para  Associações  e
Cooperativas.

3 Declaração  de  que  os  gêneros  alimentícios  a  serem  entregues  são  produzidos  pelos
associados/cooperados;

4 A declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento
do limite individual de venda de seus cooperados/associados;

5 A prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso.
6 Conter  registro  de  inspeção  nos  órgãos  competentes  Serviço  de  Inspeção  Municipal,

Estadual ou Federal (SIM, SIE ou SIF). Obs: Para o item 15 (ovo).

       OBS:  Os  documentos  exigidos  deverão  ser  apresentados  cronologicamente,
ordenados em conformidade com o Edital e poderão ser apresentados em original ou cópia
autenticada por cartório de notas ou por servidor da Gerência de Licitação.

DIRETORIA DE LICITAÇÕES – SEPLAN 
Rua Monsenhor Silvestre de Castro, 275, Bairro Funcionários, Barbacena/MG – CEP 36.202-020

Tel.: (32) 3339-2026 – E-mail: licitacao@barbacena.mg.gov.br



PSR 12 
                            MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG

                                 Diretoria de Licitações      
                                 

ANEXO II

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2019 – PROCESSO Nº 080/2019

MODELO DE DECLARAÇÕES DIVERSAS

Empresa...........................................................,  inscrita  no  CNPJ  nº........................,  por
intermédio  de  seus  representante  legal,  o  Sr...................................................  portador  da
Carteira de Identidade nº ........................... e do CPF nº..................., DECLARA sob as penas
da lei:

1) ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V DA LEI 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27
de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

2) INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO:  que até a presente data
inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores;

3) CONHECIMENTO / ACATAMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: ter recebido
todos os documentos e informações, conhecer e acatar as condições e termos do Edital e a
legislação pertinente, bem como ter totais condições de atender e cumprir todas as exigências
de  fornecimento  conditas  no  presente  edital  e  se  responsabiliza  pela  veracidade  das
informações prestadas e autenticidade dos documentos apresentados, para cumprimento das
obrigações objeto do Credenciamento;

Local e data.

____________________________________
(Nome- Identidade – CPF/CNPJ do declarante)

OBS: A presente declaração deverá ser assinada pelo licitante ou seu representante legal.
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ANEXO III

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2019 – PROCESSO Nº 080/2019

PLANILHA ESTIMATIVA DE PREÇOS A SEREM PAGOS POR CHAMADA

ITEM
COD.

PROD.
QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕES

VALOR
UNIT.

R$

VALOR
TOTAL

1 56456 6000 kg

ABOBRINHA  ITALIANA:
produto  de  primeira  qualidade,
procedente  da  safra  atual.
Sadios,  suficientemente
desenvolvidos,  apresentar
uniformidade,  quanto  ao
tamanho,  cor,  sabor  e  aroma
característico  da  variedade.
Com ausência de rachaduras ou
cortes  na  casca.  Sem
ressecamento  ou  queimaduras.
Livres  de  umidade  externa,
terra,  parasitas  e  resíduos  de
fertilizantes.  O  transporte  deve
ocorrer  em  caixa  limpa,
protegida,  em  bom  estado  de
conservação.  Estar  isento  de
lesões  provocadas
mecanicamente  e  ou  por
doenças  fitopatológicas.
Tamanho  médio,  peso
aproximado 150 gramas cada.

R$ 2,59 R$ 15.552,00

2 22731 14000 UNID

ALFACE:  tipo crespa, tamanho
e  coloração  uniformes,  folhas
sem  áreas  escuras  ou
queimadas, sem sujidades, livre
de  resíduos,  parasitas  e  larvas
ou outros defeitos  que possam
alterar  sua  aparência  ou
qualidade.  Folhas frescas,  para
consumo imediato.

R$ 1,92 R$ 26.964,00

3 10943 2000 kg ALHO  DE  CABEÇA  Nº  6:
nacional;  de  boa  qualidade;
firme e  intacto;  sem lesões  de

R$ 19,65 R$ 39.312,00

DIRETORIA DE LICITAÇÕES – SEPLAN 
Rua Monsenhor Silvestre de Castro, 275, Bairro Funcionários, Barbacena/MG – CEP 36.202-020

Tel.: (32) 3339-2026 – E-mail: licitacao@barbacena.mg.gov.br



PSR 14 
                            MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG

                                 Diretoria de Licitações      
                                 

origem  física  ou  mecânica,
perfurações ou cortes; tamanho
e coloração uniformes; devendo
ser bem desenvolvido; isento de
parasitas e larvas.

4 22949 40000 kg

BANANA  PRATA: em pencas,
de  primeira.  Tamanho  e
coloração uniformes com polpa
firme e intacta, devendo ser bem
desenvolvida, sem danos físicos
ou  mecânica,  oriundos  do
manuseio e transporte.

R$ 2,89 R$ 115.600,00

5 10937 24000 kg

BATATA INGLESA: não lavada,
de primeira, firme e intacta sem
lesões  de  origem  física  ou
mecânica  (rachaduras  /  cortes)
tamanho e coloração uniformes;
devendo ser graúda.

R$ 3,13 R$ 75.168,00

6 22701 4612 Kg

BETERRABA: de primeira, sem
rama,  fresca, compacta e firme,
sem lesões de origem físicas ou
mecânicas,  rachaduras  ou
cortes.  Tamanho  e  coloração
uniforme,  devendo ser graúdas.

R$ 2,19 R$ 10.100,28

7 10938 5114 kg

CEBOLA: de  primeira,
compacta  e  firme,  sem  lesões
de  origem  física  ou  mecânica,
perfurações e cortes.  Tamanho
e coloração  uniformes devendo
ser bem desenvolvida, isenta de
sujidades, parasitas e larvas.

R$ 3,43 R$ 17.541,02

8 10936 10000 kg

CENOURA  VERMELHA:  de
primeira,  sem  rama;  fresca,
compacta e firme sem lesões de
origem  física  ou  mecânica,
rachadura  e  cortes,  tamanho e
coloração  uniformes,  devendo
ser bem desenvolvida.

R$ 2,12 R$ 21.220,00

9 17857 2882 MOL

CHEIRO  VERDE:  de  primeira,
regional,  in  natura,
apresentando  grau  de
maturação  tal  que  lhe  permita
suportar  a  manipulação,  o
transporte e a conservação em
condições  adequadas  para
consumo.  Com  ausência  de
sujidades, parasitas e larvas, de
acordo  com  a  resolução  12/78
da CNNPA.

R$ 1,53 R$ 4.420,99

10 17950 4414 MOL COUVE  MANTEIGA:  de
primeira,  regional,  in  natura,

R$ 1,77 R$ 7.821,61
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apresentando  grau  de
maturação  tal  que  lhe  permita
suportar  a  manipulação,  o
transporte e a conservação com
condições  adequadas  para
consumo.  Com  ausência  de
sujidades, parasitas e larvas de
acordo  com  a  resolução  12/78
da CNNPA.                          

11 10941 4000 kg

INHAME:  fresco,  de primeira,
tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvido,
firme e intacto.  Sem lesões de
origem  física  ou  mecânica,
perfurações ou cortes.

R$ 6,46 R$ 25.850,00

12 10945 49000 kg

LARANJA  PÊRA: fresca,  de
primeira,  livre  de  resíduos  de
fertilizantes,  sujidade,  parasitas
e larvas.  Tamanho e coloração
uniformes  devendo  ser  bem
desenvolvidas.  Madura  com
polpa firme e intacta.

R$ 2,47 R$ 121.030,00

13 100413 8162 kg

MELANCIA:  de  primeira,  in
natura,  apresentando  grau  de
maturação  tal  que  lhe  permita
suportar  a  manipulação,  o
transporte e a conservação em
condições  adequadas  para  o
consumo.  Com  ausência  de
sujidades, parasitas e larvas, de
acordo  com  a  resolução  12/78
da CNNPA.

R$ 2,39 R$ 19.507,18

14 10939 8000 kg

MORANGA: de  primeira,
compacta e firme,  sem lesões
de  origem  física  ou  mecânica,
perfurações  ou  cortes.
Tamanho e coloração uniformes
devendo ser bem desenvolvida.
Isenta de sujidades, parasitas e
larva. 

R$ 2,03 R$ 16.300,00

15 10944 23000 dz OVO  BRANCO  EXTRA  A: de
galinha,  branco,  extra, pesando
no  mínimo  60  gramas  por
unidade,  isento  de  sujidades,
fungos  e  substâncias  tóxicas.
Acondicionado  em  embalagem
apropriada.  Prazo  mínimo  de
validade  de  15  dias  do  seu
acondicionamento,  em  dúzia.
Conter registro de inspeção nos

R$ 4,84 R$ 111.377,50
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órgãos competentes, Serviço de
inspeção Municipal, Estadual ou
Federal (SIM, SIE OU SIF).

16 10940 7500 kg

REPOLHO: liso,  fresco,  de
primeira,  tamanho  e  coloração
uniformes  devendo  ser  bem
desenvolvido,  firme  e  intacto.
Sem lesões de origem física ou
mecânica, perfurações e cortes.

R$ 1,36 R$ 10.260,00

17 10942 12000 kg

TOMATE: salada, extra, graúdo
com polpa firme e intacta, isento
de  enfermidades,  material
terroso  e  umidade  externa
anormal.  Livres de resíduos de
fertilizantes, sujidades, parasitas
e larvas. Sem lesões de origem
física  ou mecânica,  rachaduras
ou cortes.

R$ 2,67 R$ 32.064,00

ANÁLISE E APROVAÇÃO PELA CHEFIA DA MERENDA ESCOLAR DA SEDEC.

APÓS ANÁLISE, APROVO AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE ANEXO.

DATA____/____/2019    

____________________________________
NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
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ANEXO IV

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2019 – PROCESSO Nº 080/2019

PEDIDO DE CREDENCIAMENTO

(Empresa,  CNPJ,  endereço,  telefone)  representada  neste  ato  pelo(a)  senhor(a)  (nome

completo,  CPF,RG,  função/cargo)  pelo  presente,  atendendo  a  Dispensa  de  Licitação  Nº

004/2019  –  Processo  Nº  080/2019,  vem  manifestar  seu  interesse  no  cadastramento  para

fornecimento de gêneros alimentícios (Agricultura Familiar) para o Município de Barbacena, de

acordo com este edital e seus anexos. 

Declara  que aceita  o preço proposto,  o qual  será  feito  exclusivamente  com base no valor

constante no Anexo III do Edital, do qual tem pleno conhecimento e se compromete a cumprí-lo

integralmente em todos os seus itens, cláusulas e anexos. Para tanto, apresenta, acostada,

toda documentação exigida para o referido credenciamento.

Local_________________, _____de____________ de 2020.

___________________________________________
Assinatura do Representante Legal

Carimbo do CNPJ
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ANEXO V

RELAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO REDE MUNICIPAL – 2019

Nº Estabelecimentos Endereço
Telefone/Escola

1
E.M. Alberto 
Corrêa

Travessa  José  Vieira  da  Rocha,  76  –  São
Francisco – Barbacena – 36.200-000

3362-6439

2
E.M. Cel. Camilo 
Gomes de Araújo

R. Boanerges Alves de Paula, s/nº. – Pinheiro
Grosso – Barbacena – 36.200-000

3393-7176

3
E.M. Coronel José 
Máximo

BR  040  Km  708  –  Pombal  –  Correia  de
Almeida – Barbacena – 36.208-000

3361-3855

4
E.M. Crispim Bias 
Fortes

R. Um, s/nº. – São Sebastião dos Torres – 
36.200-000

3393-3030

5
E.M. Crispim de 
Paula Nésio

Costas da Mantiqueira – Barbacena – 36.200-
000

9-8488-7437

6
E. M. Martim 
Paulucci

Odon Cirilo, s/ nº  - João Paulo II - Barbacena 3339-7841

7
E.M. Embaixador 
Martim Francisco - 
CAIC

R. Antônio Alves de Oliveira, 461 – São Pedro 
– Barbacena – 36.204-384

3339-2080
3339-2076

8
E.M. Higino José 
Ferreira

R. José Avelino Leandro, s/nº – Correia de 
Almeida – Barbacena – 36.208-000 3330-9180

9 E.M. Inês Piacesi
R. Prof. Agenor Soares, 03 – Valentim 
Prenassi – Barbacena – 36.201-566

3339-2173

10
E.M. José 
Benedito Câmpara

Mantiqueira do Palmital – Correia de Almeida –
Barbacena

3331-0057
3333-1979

9-8402-3805

11
E.M. José Felipe 
Sad

Pça. Dr. Manuel Possas, s/nº. – Santa Cecília 
– Barbacena – 36.201-510

3339-2178

12
E.M. José Moreira 
dos  Santos

R. Demétrio Ribeiro, s/nº. – Santo  Antônio – 
Barbacena  - 36.204-230

3339-2175

13
E.M. Jovelino 
Jacinto Furtado

Faria – Barbacena – 36.200-000 3357-0005

14 E.M. Lia Salgado
R. Rodolfo de Abreu, 59 – Padre Cunha – 
Barbacena – 36.202-326

3339-2143

15 E.M. Lions
R. João Batista Cantaruti – 710 – Carmo - 
Barbacena

3362-4000

16
E.M. Monsenhor 
Lopes

R. Padre Eudes, s/nº. – Senhora das Dores – 
Barbacena – 36.207-000

3393-8011

17
E.M. Oswaldo 
Fortini

R. Cel. Teodoro Gomes Araújo, s/nº. – Grogotó
– Barbacena – 36.202-628

3339-2174

18
E.M. Padre 
Sinfrônio de Castro

Pça. Dr. Jardim, s/nº. – São José – Barbacena 
– 36.205-022

3339-2177

19 E.M. Professora Praça Georges Bernanos, s/nº. – Caiçaras – 3339-2172
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Yayá Moreira Barbacena – 36.205-366

20 E. M. Rotary
R. José Adriano Severino, 195 -Sto Antônio 
-36204-415 -Barbacena

3362-6461

21
E.M. Sebastião 
Francisco do Vale

R. Basílio de Moraes, s/nº. – Ipanema – 
Barbacena – 36.205-526

3333-8656

22
E.M. Tony Marcos 
de Andrade

Pça José Mauro de Oliveira, s/nº - B. Nove de 
Março – Barbacena-MG – 36.202-809

3339-2166

23
E.M. Visconde de 
Carandaí

Rodovia 338 Km 28 - Ponto Chique do Martelo 
– Barbacena – 36.200.000

     9-9134-6787

CRECHES

1
Pré-escola
Pequeno Marcos

R: José Fortes de Souza, 63 – São Cristovam -
Barbacena-MG – 36.200-000

2
Irmãos do 
Caminho

R: José de Souza Oliveira, 137 – Boa Vista -  
Barbacena – 36.205.260

3
Creche São Miguel
Arcanjo

Fazenda São Miguel Arcanjo – João Paulo II – 
Barbacena – 36.200-001

4
Creche Cléa Bias 
Fortes – CAIC

Rua Geraldo de Andrade Rezende, 72, Santa 
Efigênia – Barbacena – 36.204.075

3333-3112

5
Creche  José 
Felipe Sad

Rua Coronel Jairo Pereira da Silva, 601 – 
Santa Cecília - Barbacena

3333-4937

6
Centro de 
Educação Infantil 
Oswaldo Furtado

R: Doralice Alves da Rocha, s/nº (Antiga Rua 
20) Santa Luzia – Barbacena-36202-888

3333-4429

7 APAE R: Treze de Maio, 320, Centro - Barbacena
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ANEXO VI

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
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ANEXO VII

TERMO DE REFERÊNCIA
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MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 065/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BARBACENA, inscrito no CNPJ n°17.095.043/0001-09, com sede

na  Rua  Silva  Jardim,  nº  340,  Bairro  Boa  Morte,  MG,  36.200-000  –  Barbacena/MG,  denominado

CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Luís Álvaro Abrantes Campos,

brasileiro,  casado,  servidor  público  municipal,  CPF  nº  605.376.716-68,  RG  M-4.017.379  SSP/MG,

residente e domiciliado em Barbacena/MG, através da Secretaria Municipal de Educação, Desporto

e Cultura, neste ato representada por seu Secretário Municipal Cacilda de Araújo Silva, brasileira,

divorciada,  advogada,  inscrita  no  CPF  sob  o  n°  584.662.746-34,  residente  e  domiciliada  em

Barbacena/MG.

CONTRATADA:  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis da Agricultura

Familiar e do Empreendedor Familiar  Rural,  destinado ao atendimento do Programa Nacional de

Alimentação  Escolar  (PNAE),  para  alunos  da  rede  Municipal  de  ensino  da  zona  urbana  e  rural,

filantrópicos  e  creches,  conforme  matrícula  FNDE/PNAE,  a  fim  de  cumprir  a  Lei  nº  11.947/2009,

Resolução  CD/FNDE  26/2013,  Resolução  CD/FNDE  04/2015,  através  da  Secretaria  Municipal  de

Educação,  Desporto  e  Cultura  –  SEDEC,  conforme  obrigações,  condições  e  especificações

quantitativas e qualitativas (Anexo III) constantes no Edital referente a Chamada Pública do Processo

Licitatório nº 080/2019, parte integrante do presente contrato.

Item Cod. Quant. Un. Especificação Valor

Unitário

(R$)

Valor

Total 

(R$)

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS

2.1. Para efeitos obrigacionais tanto o Edital  do procedimento licitatório supradito  quanto a Proposta

nele adjudicada, integram o presente contrato valendo seus termos e condições em tudo quanto

com as especificações do referido instrumento convocatório não conflitarem.

2.2 O presente contrato se instruiu em observância ao disposto na Lei de Licitações e Contratos; Lei

Federal  nº  11.947  de  16  de  junho  de  2009;  Memorando  nº  185/2019/M.E/SEDEC datado  de

02/08/2019, de lavra da Gerência de Merenda Escolar, destinado ao Secretário de Educação à época

(fl. 02); Termo de Referência (fl. 87/94); Solicitação de Materiais (fl. 47/50; 59/69 – alterado pelas fls.
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95/106);  Cotação de Mercado  (fl.  23/37 c/c 141/153);  Relação de Itens  atestada pela Gerente de

Compras (fl. 154); Memorando 007/2019-SUPLAN/COPLAG (fl. 78) respondido no averso por meio de

despacho;  Ofício nº 004/2019/SEDEC/M.E o qual informa exclusão e alterações nas quantidades (fl.

84/86);  Declaração  de  Disponibilidade  de  Recursos  Orçamentários  e  Financeiros,

respectivamente nºs 496.01/2019 e 243.01/2019 (fl. 157/158); Ofício nº 0380/2019-SEPLAN/SUPLAN

(fl. 119) substituído pelo  Ofício nº 0480/2019-SEPLAN (fl. 160) solicitando autorização do Chefe do

Executivo para abertura do Processo Licitatório, devidamente autorizado em 11/12/2019; Memorando

nº 684/2019-CGM (fl. 138/139); Espelho de preços atestado pela Gerente de Compras (fl. 140); Edital

e Anexos  (fl.  161/175),  sendo certo que todos os referidos documentos  encontram-se adjuntos ao

procedimento em tela.

CLÁUSULA TERCEIRA -   DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente contrato, conforme DRO nº ____ (fl.___), correrão às expensas

da seguinte dotação orçamentária e das que lhe vierem a substituir em exercícios seguintes:

CLÁUSULA QUARTA - DO   PREÇO E DO   PAGAMENTO

1. O  preço  total  da  presente  aquisição  é  de  R$  ......................  (......................),  fixo  e

irreajustável para todo o período contratado, vale dizer, por 12 (doze) meses, a contar da

data da assinatura, com validade condicionada partir da publicação do respectivo extrato.

2. O preço  será  considerado  completo  e  abrange  todos  os  tributos,  taxas,  emolumentos,

contribuições fiscais  e parafiscais,  fornecimento  de mão de obra  especializada (no que

couber), leis sociais, administração, lucros, produtos, transporte de materiais e pessoal e

quaisquer  outras  despesas,  sejam  elas  necessárias  ou  acessórias,  porém  não

especificadas no aludido edital/anexos.

3. O pagamento será efetuado, conforme DRF nº 243.01/2019  (fl.158),  à vista, em até 10

(dez)  dias  após  de  cada  efetivo  fornecimento  e  completa  instrução  dos  processos  de

pagamento junto à Tesouraria da Secretaria Municipal de Fazenda - SEFAZ.  Os prazos são

considerados após o recebimento de cada processo de pagamento devidamente aprovado

pela Controladoria Geral – Agente SEFAZ.

4. O pagamento será efetuado pelo  CONTRATANTE à  CONTRATADA através de depósito
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em conta  no  Banco Itaú,  devendo esta  informar  os  dados  necessários  à efetivação  do

depósito. Caso a  CONTRATADA não seja correntista do Banco Itaú, o pagamento será

efetuado por Ordem de Pagamento, através daquele banco

5. Em caso  de  irregularidade  na  emissão  do  competente  documento  fiscal,  o  prazo  será

contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizado. 

6. Para  liberação  do  pagamento  será  exigido  da  CONTRATADA a  apresentação  junto  à

Secretaria  de  Fazenda  os  originais  das  certidões  negativas  de  débitos  junto  à  União

(Certidão  Conjunta  abrangendo  inclusive  Contribuições  Previdenciárias  e  de  Terceiros),

Estado e Município, FGTS, INSS e CNDT (válidas e regulares).

7. Não  será  pago  os  gêneros  alimentícios  perecíveis  entregues  em  desacordo  com  as

especificações  contidas  do  Edital  (Anexo  III) e  demais  documentos  pertinentes,  todos

acostados no procedimento administrativo em alhures.

8. O pagamento  não  será  efetuado  enquanto  pendente  de  liquidação  qualquer  obrigação

financeira  decorrente  de  penalidade  ou  inadimplência  da  CONTRATADA  perante  o

CONTRATANTE, sem que isso gere direito à alteração dos preços, correção monetária ou

compensação financeira.

9. Uma  vez  paga  a  importância  discriminada  na  nota  fiscal,  a  CONTRATADA dará  ao

CONTRATANTE pleno, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para

nada mais vir a reclamar a qualquer título, tempo ou forma.

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS

5.1 Os valores constantes deste contrato poderão ser reajustados anualmente, mediante solicitação da 

parte interessada, de acordo com o índice publicado pela Fundação Getúlio Vargas que represente o 

menor valor acumulado no período, por simples apostila, nos termos do art. 65, § 8º da Lei 8.666/93.

5.1.1 A periodicidade anual do presente contrato de que trata o Item 5.1 será contada a partir da data

limite para apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir.
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5.2. O presente reajuste ou correção monetária se dará de acordo com as disposições prevista na Lei

nº 10.192/2001 e, no que com ela não conflitarem, da Lei n  o   8.666/93 e posteriores alterações. 

CLÁUSULA SEXTA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO–FINANCEIRO

6.1.O valor do presente contrato poderá ser revisto pelas partes com vistas à manutenção do equilíbrio

econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do art. 65, II, “d” da Lei 8.666/93.

6.2. As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de superveniência do fato

imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da

execução  do  ajustado,  ou  ainda  em  caso  de  força  maior,  caso  fortuito  ou  fato  do  príncipe,

configurando  álea  econômica  extraordinária  e  extracontratual,  bem  como  de  demonstração

analítica de impacto nos custos do contrato.

6.3. Os preços revisionados não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantidas as condições

de pagamento fixadas no Edital em apreço.

CLÁUSULA S  ÉTIMA   – DO PRAZO   E   LOCAL PARA ENTREGA 

7.1.  O prazo para entrega dos produtos será de acordo com a necessidade amparada pela Lei  nº

8.666/93, após emissão de Autorização de Fornecimento.

7.1.1. Os produtos deverão ser entregues gradativamente, todas as segundas- feiras, de acordo com a

solicitação da Secretaria requisitante, nos estabelecimentos de ensino da rede pública municipal,

creches e entidades filantrópicas, da zona urbana e rural, no horário compreendido entre 08h e

17h, com prévio agendamento com a Secretaria Responsável, o qual poderá ser contactada pelo

telefone (32) 3339-2048.

7.1.2. A relação de unidade escolar e seus respectivos endereços encontram-se descritos no Anexo V.

7.2. A carga e descarga dos produtos licitados ficarão a cargo da CONTRATADA, semanalmente.

7.3. Os produtos deverão ser separados por quantidade e gênero, embalados em sacolas plásticas

transparentes ou em caixas de papelão apropriadas para alimentos.
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7.4.  Não  serão  aceitos  produtos  que  estejam  em  desacordo  com as  especificações  e  condições

constantes no Edital, anexos, contrato, normas legais, técnicas ou de higiene pertinentes, sob pena de

aplicação das sanções legais e contratuais.

7.4.1  Quando houver  necessidade os gêneros  alimentícios  poderão ser substituídos  desde que os

produtos substitutos constem na mesma chamada pública e sejam correlatos nutricionalmente e que

a substituição seja atestada pelo RT, que poderá contar com o respaldo do CAE, de acordo com o

artigo 26, § 2º da Resolução CD/FNDE 04/2015.

7.5.  Qualquer  irregularidade verificada será anotada em livro próprio  de ocorrências e informada à

CONTRATADA que terá oportunidade de retratar-se,  imediatamente, sem penalidades, quando

isso não comprometer o atendimento e qualidade das refeições.

7.6. Os gêneros alimentícios deverão atender as especificações pelo Inmetro, bem como atender aos

padrões técnicos de qualidade exigidos pela ANVISA e/ou MAPA, no que couber.

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

8.1. O recebimento dos produtos pela Comissão de Recebimento de Materiais ou servidor incumbido de

tal encargo dar-se-á se satisfeitas as seguintes condições:

a) Devidamente  acondicionados  em  embalagens  originais,  lacradas  e  apropriadas  para  o

transporte e armazenamento, observadas as condições de temperatura e umidade, de acordo

com as características individuais de cada gênero alimentício, no que couber;

b) Devendo constar nas embalagens respectiva descrição, inclusive, marca, data de fabricação e

validade, número do lote, visíveis e de fácil leitura, no que couber;

c) Nas quantidades e especificações corretas, conforme cronograma da Secretaria requisitante,

em perfeitas condições de consumo imediato e dentro do prazo mínimo de validade;

d) No prazo, local e horário de entrega, todos previstos no Edital em apreço e contrato;

e) Possuir  selos  de  qualidade,  atendendo  aos  padrões  técnicos  de  qualidade  exigidos  pelos
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órgãos     competentes, no que couber.

8.2. Satisfeitas as exigências acima relacionadas, lavrar-se-á o  Termo de Recebimento Definitivo,

que  poderá  ser  substituído  pela  atestação  no  verso  da  Nota  Fiscal,  efetuada  pela  referida

Comissão.

8.3. Insatisfatórias  as  condições  de  recebimento,  será  lavrado  Termo  de  Recusa,  no  qual  se

consignarão as desconformidades,  devendo os produtos,  considerando sua natureza alimentar,

serem substituídos,  imediatamente, quando serão realizadas, novamente, as verificações antes

referidas. 

8.3.1. Caso a substituição não ocorra de imediato, estará a  CONTRATADA incorrendo em atraso na

entrega e, portanto, sujeita à aplicação das sanções previstas no aludido Edital. 

CLÁUSULA NONA   -   DAS OBRIGAÇÕES 

9.1. DO CONTRATANTE

9.1.1. O CONTRATANTE reserva para si o direito de não aceitar ou receber quaisquer produtos em

desacordo com o previsto no presente contrato ou em desconformidade com as normas legais ou

técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto nos

artigos 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93, assim como aplicar o disposto no inciso XI do artigo

24 da referida norma, sem prejuízo das sanções previstas.

9.1.2. Qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE, no que tange ao cumprimento das obrigações

assumidas, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou

perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo, inclusive, exigir

o seu cumprimento a qualquer tempo.

9.1.3. A contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade

entre  o  CONTRATANTE e  os  agentes,  prepostos,  empregados  ou  demais  pessoas  da

CONTRATADA designadas para a execução do objeto, ora firmado, sendo a única responsável

por  todas  as  obrigações  e  encargos  decorrentes  das  relações  de  trabalho  entre  ela  e  seus

profissionais  ou  contratados,  previstos  na  legislação  pátria  vigente,  seja  trabalhista,

previdenciária, fiscais e comerciais resultantes da execução do presente contrato.
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9.1.4. Acompanhar,  supervisionar,  orientar  e  fiscalizar  as  ações  relativas  à  execução  do  presente

contrato, de conformidade com o ajustado e a legislação pertinente, notificando a CONTRATADA

e determinando prazo para a regularização das falhas observadas.

9.1.5. Informar  à  Autoridade  Superior  a  ocorrência  de  qualquer  fato  irregular  cometido  pela

CONTRATADA.

9.1.6. Fazer a solicitação de pagamento devidamente acompanhada de Nota Fiscal/Fatura e efetuá-lo

conforme previsto na CLÁUSULA QUARTA do presente contrato.

9.1.7. Publicar o extrato do Contrato, em consonância com a legislação pertinente.

9.1.8. Avaliar  a  fiel  observância  do  que  foi  pactuado,  através  de  servidor  designado  para  o

acompanhamento  e  a  fiscalização  do  cumprimento  do  objeto,  registrando  em  relatório  as

deficiências  porventura  existentes,  notificando  a  empresa  e  determinando  prazo  para  a

regularização das falhas observadas.

9.1.9. Atestar na nota fiscal/fatura a efetiva entrega dos itens por meio do Gestor, quando estiver de

acordo com as exigências do Edital, seus anexos e do contrato.

9.1.10. Fornecer autorizações de fornecimento numeradas, objetivando a solicitação e o controle do

fornecimento, devendo constar campo apropriado para o registro de dados,

9.2. DA CONTRATADA

9.2.1. Manter,  durante  toda  a  vigência  do  contrato,  compatibilidade  com  todas  as  obrigações

assumidas, condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação devendo comunicar ao

CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do

ajuste.

9.2.2. Fornecer durante  12 (doze) meses,  a  contar  da assinatura  da presente  avença,  os  gêneros

alimentícios  perecíveis,  na  forma  e  nas  condições  ajustadas,  mediante  recebimento  da

“Autorização de Fornecimento” expedida pelo setor público competente, nos estabelecimentos de

ensino  da  rede publica  municipal  zona urbana e rural,  creches e entidades filantrópicas,  em
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conformidade com as necessidades das escolas e as solicitações do Gerenciador.

9.2.3. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e/ou prejuízos

materiais ou pessoais causados, direta ou indiretamente, pela CONTRATADA, seus empregados

ou prepostos, ao CONTRATANTE ou a Terceiros, decorrentes de ineficiências ou irregularidades

cometidas na execução do contrato, seja por culpa ou dolo, não reduzindo tais responsabilidades

à fiscalização ou o acompanhamento realizados pelo Município,  resguardando-o do  direito de

regresso, hipótese em que será compelida a responder por tais danos ou prejuízos.

9.2.4. Responsabilizar-se pelas despesas referentes ao pessoal, encargos trabalhistas, previdenciários,

tributários,  segurança do trabalho  e  quaisquer  outras  decorrentes  da  execução  do objeto  do

contrato  que não tenham sido incluídas  nos preços propostos,  sendo certo que em hipótese

alguma possa repassá-las ao CONTRATANTE nem responsabilizá-lo subsidiariamente, vedado

onerar o objeto do contrato ou restringir sua regularização, conforme dispõe o art. 71, caput e

parágrafo 1º da Lei 8.666/93;

9.2.5. Na eventualidade  de  o  CONTRATANTE ser  chamado  em juízo  e  condenado  por  quaisquer

inobservâncias  das  normas  de  que  trata  o  subitem  9.2.4,  a  CONTRATADA obrigar-se-á  a

ressarci-lo  integralmente do  respectivo  desembolso,  no  qual  estarão  incluídas  às  despesas

processuais e honorários de advogado. 

9.2.6. Aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos que se fizerem indispensáveis, sempre

nas mesmas condições contratadas, de conformidade com o que preceitua o art. 65 da Lei  nº

8.666/93, desde que seja exarada no processo administrativo que se refere o presente contrato, a

justificativa de alta relevância e interesse público.

9.2.7. A CONTRATADA não poderá ceder, subcontratar e nem transferir, no todo ou em parte, o objeto

da presente avença, sem prévia e expressa concordância do  CONTRATANTE,  bem como os

direitos e obrigações dela decorrentes, nem executá-la em associação com Terceiros, sob pena

da aplicação de sanção e/ou rescisão contratual.

9.2.8. Substituir ou repor, às suas expensas,  imediatamente, no todo ou em parte, os  produtos que
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apresentarem vícios,  defeitos  ou  incorreções de  qualidade  ou  quantidade,  que  os  tornem

impróprios ou inadequados ao consumo imediato.

9.2.9. Comunicar à Secretaria Municipal  requisitante  a ocorrência de qualquer fato ou condição que

possa atrasar ou impedir a entrega dos produtos alimentícios, no todo ou em parte, de acordo

com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a situação, ainda que haja necessidade de

adquiri-los de seus concorrentes.

9.2.10. Sujeitar-se à aplicação das penalidades previstas na Cláusula das Sanções, quando recusar-se,

injustificadamente,  em  realizar  a  entrega na  forma  e  dentro  do  prazo  estabelecido  neste

instrumento. 

9.2.11. Fornecer os gêneros alimentícios perecíveis, sem quaisquer avarias, observado o prazo mínimo

de validade de cada item, os selos de qualidade, bem como atender aos padrões técnicos de

qualidades exigidos pelos órgãos responsáveis,  em perfeitas condições de consumo imediato,

executando todo o fornecimento com esmero e perfeição.

9.2.12. Respeitar, e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e posturas municipais sobre do

cumprimento do contrato em locais públicos;

9.2.13. Cumprir  e  fazer  cumprir  as  normas  regulamentares  de  Segurança,  Medicina  e  Higiene  do

Trabalho, no que couber.

9.2.14. Promover a entrega em embalagens adequadas para proteger o conteúdo dos alimentos contra

danos durante o transporte, desde a origem até o destino da entrega, correndo por conta da

CONTRATADA, os custos correspondentes.

9.2.15. A CONTRATADA guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações

e documentos fornecidos pelo CONTRATANTE ou obtidos em razão da execução do contrato,

sendo vedada toda e qualquer reprodução dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo

após o seu término.

9.2.16. Responder por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados, quando em

serviço e pelos danos ou prejuízos causados diretamente ao Município  de Barbacena ou a
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terceiros, decorrentes de sua culpa, dolo, ineficiência ou irregularidades cometidas na execução

do contrato, não reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela

Administração.

9.2.17. Assumir  inteira  responsabilidade  pela  qualidade  dos  itens  fornecidos,  bem  como  observar

rigorosamente  a  regulamentação  e  as  especificações  técnicas,  aplicáveis  a  cada  caso,

excetuando todo o fornecimento com esmero e perfeição.

9.2.18. Reparar, corrigir, remover, reconstituir imediatamente às suas expensas, no total ou em parte, o

objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, independentemente

das penalidades aplicáveis ou cabíveis.

9.2.19. Fornecer os produtos independente de quaisquer contratempos, ainda que haja necessidade de

adquiri-los de seus concorrentes.

9.2.20. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas.

9.2.21. Prestar  todos  os  esclarecimentos  que  forem  solicitados  pela  contratante,  atendendo

prontamente à quaisquer reclamações.

9.2.22. Responder pelas perdas e danos causados por seus empregados ou transportadora, ainda que

involuntariamente,  às  instalações  do  prédio,  máquinas,  equipamentos  e  demais  bens  da

Prefeitura Municipal de Barbacena, durante a entrega dos produtos, substituindo-os por outro

semelhante, em prazo que lhe será expressamente determinado pela CONTRANTE.

9.2.23. Aguardar a conferência dos produtos no ato do recebimento.

CLÁUSULA DEZ –     DA RESCISÃO

10.1. Este contrato poderá ser rescindido, por notificação extrajudicial, nas hipóteses previstas no art. 77

e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

10.2. Além das  hipóteses  previstas  no  art.  78  da  Lei  Federal  nº  8.666/93 e  alterações,  constituem

causas de rescisão deste contrato:
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a) Interromper  a entrega/execução do objeto  contratado por  qualquer  prazo,  sem motivo que

justifique, sem autorização expressa e escrita do CONTRATANTE.

b) Não satisfazer as exigências do CONTRATANTE com relação à boa qualidade dos produtos

fornecidos.

c) Se a CONTRATADA se conduzir dolosamente.

10.3. Além  das  hipóteses  anteriores,  poderá  o  CONTRATANTE rescindir  o  contrato,

independentemente de qualquer procedimento judicial ou pagamento de indenização, por falência,

concordata, dissolução, insolvência da CONTRATADA, e, em se tratando de firma individual, por

morte de seu titular.

CLÁUSULA ONZE – DA VIGÊNCIA

11.1. Este Contrato terá sua vigência de  12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, com

eficácia legal a partir da publicação do respectivo extrato, podendo ser prorrogado nos termos

dos arts. 57 e 65 da Lei 8.666, sendo certo que o pedido deverá estar acompanhado das devidas

justificativas em prol do interesse público.

11.2. No  que  tange  aos  créditos  orçamentários,  a  dotação  apresentada  é  valida  até  31/12/2019,

podendo ser substituída pelas dotações seguintes, se for o caso.

CLÁUSULA DOZE –   DAS SANÇÕES   ADMINISTRATIVAS

12.1. Caso a  CONTRATADA fornecer declaração falsa relativa aos cumprimentos dos requisitos de

habilitação, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou

fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará

impedido de licitar e de contratar com a Administração Pública do Município de Barbacena, pelo

prazo de até  05 (cinco)  anos  (art.  7º da Lei  Federal  10.520/2002),  enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria

autoridade que aplicou a penalidade.
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12.2. A inexecução total ou parcial do contrato ou instrumentos equivalentes, assim como a execução

irregular, ou com atraso injustificado, sujeitará o contratado garantido a prévia defesa, à aplicação

das seguintes sanções, conforme artigo 86 a 88 da Lei Federal 8666/93 e alterações posteriores:

a) A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para adoção das necessárias medidas

corretivas,  a  fim  de  evitar  a  aplicação  de  sanções  mais  severas,  sempre  que  o  contratado

descumprir qualquer obrigação contratualmente assumida e/ou qualquer instrumento equivalente,

ou  desatender  as  determinações  da  autoridade  competente  para  acompanhar  e  fiscalizar  a

execução do contrato.

b) A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados dos prazos estipulados,

pode ser aplicada cumulativamente com as sanções restritivas de direitos, previstas nos incisos III

e  IV,  do  art.  87  da  Lei  8.666/93,  nos  casos  de  inexecução  total  e  parcial  do  contrato  e/ou

instrumento equivalente;

c)  A  pena  de  suspensão  temporária  do  direito  de  licitar  e  impedimento  de  contratar  com  a

Administração Municipal destina-se a punir a reincidência em faltas já apenadas com advertência,

bem como as faltas graves que impliquem a rescisão unilateral do contrato.

d) A declaração de inidoneidade do contratado, sanção administrativa de máxima intensidade, destina-

se  a  punir  faltas  gravíssimas  de  natureza  dolosa,  das  quais  decorram prejuízos  ao  interesse

público de difícil reversão.

12.3. Na estipulação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não poderá exceder a

cinco anos,  deverão ser  considerados  o grau de  comprometimento  do  interesse público  e o

prejuízo  pecuniário  decorrente  das  irregularidades  constatadas,  respeitados  os  princípios  da

razoabilidade e da proporcionalidade;

12.4. A pena de suspensão dos direitos do contratado impede-o, durante o prazo fixado, de participar

de  licitações  promovidas  pelos  órgãos  da  Administração  Municipal,  bem como de  com eles

celebrar contratos;
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12.5. As aplicações das sanções previstas nesta cláusula são de competência do Prefeito Municipal,

facultada a defesa prévia do contratado no respectivo processo administrativo, no prazo de 10

(dez) dias, contados da abertura de vistas;

12.6. Decorridos 02 (dois) anos da declaração de inidoneidade, o interessado poderá requerer a sua

reabilitação, cujo deferimento está condicionado ao ressarcimento dos prejuízos resultantes da

ação punida.

12.7. A multa prevista nesta cláusula será:

I. de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução total da obrigação;

II. de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte da obrigação contratual não cumprida, no

caso de inexecução parcial da obrigação;

III. de 0,33% (trinta e três centésimos por cento)  por dia,  no caso de atraso no cumprimento dos

prazos de início e conclusão das etapas previstas no cronograma e o descumprimento dos prazos

fixados para a entrega dos bens e materiais adquiridos, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir

dos  quais  será  considerado  descumprimento  total  ou  parcial  da  obrigação,  neste  último  caso,

calculada  sobre  a  parcela  em  atraso.  O  Município  de  Barbacena,  após  este  prazo  aplicará

cumulativamente a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato e/ou instrumento

equivalente, ou sobre o valor correspondente à parcela não executada;

IV. Na hipótese do previsto no item III anterior,  se o descumprimento da obrigação comprometer o

regular desenvolvimento das funções administrativas, a multa poderá ser cumulada com a pena de

suspensão  do  direito  de  licitar  e  impedimento  de  contratar  com os  órgãos  da  Administração

Municipal,  por  prazo  legal  previsto,  observados  os  PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE  E  DA

PROPORCIONALIDADE.

12.8. O valor correspondente à multa, após o devido procedimento em que tenha sido assegurado o

direito de defesa e de recurso do contratado, será descontado do primeiro pagamento devido

pelo  Município  de  Barbacena  em  decorrência  da  execução  contratual  e/ou  instrumento

equivalente.
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12.9. Na hipótese de descumprimento total da obrigação, após a celebração do contrato, caso tenha

sido exigida garantia, o valor da multa será descontado da mesma;

12.10. Na hipótese de descumprimento total da obrigação em face do não atendimento da convocação

para a assinatura do contrato, bem como, o valor das penalidades pecuniárias previstas nesta

cláusula, deverá ser recolhido à Secretaria Municipal da Fazenda, do CONTRATANTE, através

de  Guia  de  Recolhimento,  no  prazo  de  30  (trinta)  dias  contados  da  intimação,  conforme

estipulado nos incisos I, II e III do item 12.7;

12.11. O não recolhimento da multa no prazo estipulado implicará a sua inscrição na dívida ativa, para

cobrança judicial.

12.12. As multas não têm caráter compensatório, são independentes e cumulativas e não eximem a

CONTRATADA da plena execução do contrato.

12.13.  Se  a CONTRATADA ficar  temporariamente  impossibilitada,  por  motivo  de  força  maior,  de

cumprir com suas obrigações e responsabilidades, poderá comunicar, por escrito e no prazo de

48 (quarenta e oito) horas, a existência daqueles motivos, devidamente comprovados, indicando

a alteração dos prazos pretendidos.

12.14. O comunicado de força maior será julgado à época do seu recebimento com relação a aceitação

ou não dos motivos, podendo ou não a contratante averiguar em fase superior a veracidade do

fato.

CLÁUSULA TREZE     – DA GERENCIA

Nos termos do art.  67 da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa nº 001/2017, de 29.03.2017, a

execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pela ….............................. 

CLÁUSULA QUATORZE - DA APROVAÇÃO 

A minuta deste contrato foi aprovada pela Consultoria Geral do Município.
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CLÁUSULA   QUINZE   – DO FORO

O presente instrumento foi  lavrado em decorrência do Edital  da  Dispensa Licitatória nº 004/2019,

Processo Licitatório nº 080/2019, regendo-se pelas normas Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores e

Lei Federal 11.947/2009, às quais também se sujeitam as partes que o celebram, elegendo-se o Foro

da  Comarca  de  Barbacena  -  MG,  para  as  questões  dele  resultantes,  ou  de  sua  execução,  com

expressa renúncia de qualquer outro.

E assim, por estarem justas e acordes, firmam as partes o presente contrato, em 03 (três) vias de igual

teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas instrumentárias, para que produza jurídicos e

legais efeitos.

Barbacena, ________ de ____________________ de ________.

Luís Álvaro Abrantes Campos 

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

Cacilda de Araújo Silva

Secretária Municipal de Educação, Desporto e Cultura - SEDEC

CONTRATANTE

CONTRATADA

 TESTEMUNHAS:

1- Nome:__________________________

       CPF: 

2- Nome: _________________________

        CPF:
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