
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2015
PRC Nº 0470/15

O MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, inscrito no CNPJ sob o n° 18.313.817/0001-85, com
edifício-sede situado na Praça Afonso Pena, nº 30, bairro Centro, através da Comissão
Permanente de Licitações designada pela Portaria nº 12.796/2015, torna público para
conhecimento de quaisquer interessados, que está procedendo ao CHAMAMENTO
PÚBLICO para fins de fornecimento de feijão,  frutas,  verduras  e  legumes, visando
atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar –  PNAE, em cumprimento aos
mandamentos da Lei Federal nº 11.947/2009 e das Resoluções/FNDE/CD nº 026/2013 e
nº  04/2015, nos termos e condições estabelecidas no presente instrumento, cujo
recebimento da documentação e do projeto de venda de grupos formais estará aberto no
período de 01 a 20 de julho de 2015, de 08:00 às 16:00 horas.

1 – DO OBJETO:

1.1 - O objeto da presente chamada pública é a seleção de grupos formais da agricultura
familiar para o fornecimento de feijão,  frutas,  verduras  e  legumes  conforme
discriminado no Anexo I deste Edital.

1.2 - Integram este Edital os seguintes anexos:

a) Anexo I – Discriminação dos produtos;
b) Anexo II – Projeto de Venda;
c) Anexo III – Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e de que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condição de aprendiz;
d) Anexo IV – Minuta de Contrato; 
e) Anexo V – Relação de locais de entrega;
f) Anexo VI – Declaração de Compromisso de Limite por DAP/Ano;
g) Anexo VII – Tabela de Preço Médio Orçado pelo Município;
h) Anexo VIII – Termo de Compromisso.

2 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:

2.1 – Poderão participar os grupos formais da agricultura familiar e de empreendedores
familiares rurais constituídos em cooperativas e associações, que estejam de acordo com
a Lei e com os fins do objeto da presente chamada pública, mediante apresentação dos
documentos relacionados neste instrumento.

2.2 – A participação implica a aceitação das condições descritas no presente Edital.

2.3 –  Não poderão participar os grupos formais da agricultura familiar e de
empreendedores familiares rurais constituídos em cooperativas e associações que se
encontrem em processo de falência, dissolução, fusão, cisão ou incorporação, bem como
que estejam cumprindo suspensão temporária de participação em procedimentos
licitatórios ou impedidos de contratar com o Município de Pará de Minas ou que tenham
sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

2.4 –  Atendidas os requisitos previstos no presente Edital de Chamada Pública, será
firmado contrato com os  proponentes devidamente habilitados e que apresentarem os
menores preços, através do procedimento de dispensa de licitação.
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3 – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL:

3.1 –  Em até 02 (dois) dias antes da data fixada para o início do recebimento dos
envelopes, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar
este Edital de Chamada Pública.

3.2 – Acolhidas as razões de impugnação, o Edital será alterado e será designada nova
data o recebimento dos documentos.

4 – DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS:

4.1 – Os proponentes deverão apresentar os documentos no período 01 a 20 de julho de
2015 de 08:00 às 16:00 horas, os quais deverão ser apresentados em envelope fechado,
contendo na parte externa os seguintes dados:

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROJETO DE VENDA 
Edital de Chamada Pública nº 002/2015 PRC nº 470/15

Prefeitura de Pará de Minas – MG
Proponente: ...

CNPJ: ...
telefone:...

4.2 –  Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original,
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou pela Comissão
Permanente de Cadastro da Prefeitura de Pará de Minas.

4.3 –  Não serão aceitas cópias ilegíveis e que não ofereçam condições de leitura das
informações nelas contidas, bem como não serão aceitos documentos apresentados por
meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile ou e-mail.

4.4 -  Para os documentos que não especificarem prazo de validade, considerar-se-á o
prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão.

5 – DA DOCUMENTAÇÃO:

5.1 - Os Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais,
constituídos em Cooperativas e Associações deverão apresentar dentro do envelope os
documentos abaixo relacionados:

a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) Extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias; 

c) Certidão de Regularidade de Contribuições Previdenciárias expedida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil; 

d) Certidão de Regularidade expedida pela Caixa Econômica Federal relativa ao Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

e) Certidão de Regularidade da Receita Federal expedida pela Receita Federal;

f) Certidão de Regularidade Quanto à Dívida Ativa da União expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional;
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g) Estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada na Junta Comercial,
no caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de
associações. No caso de empreendimentos familiares, deverá ser apresentada cópia do
Contrato Social, registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica;

h) Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e de que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condição de aprendiz, conforme modelo constante do Anexo III;

i) Projeto de venda de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação
escolar, assinado pelo seu representante legal,  conforme modelo constante do Anexo II,
observando-se o seguinte:

i.1) ser apresentada em uma via, em idioma e moeda nacional, com identificação do
proponente, constando o CNPJ ou CPF e endereço completo, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, devidamente assinada;

i.2) conter cotações únicas de preço, apresentando valor unitário e global por item,
considerando as quantidades especificadas no Anexo I deste Edital.

j) Declaração de compromisso de limite por DAP/Ano do grupo formal organizado em
pessoa jurídica de que não ultrapassará o limite individual de venda dos agricultores ou
empreendedores de base familiar que compõem seu quadro social, referente a sua
produção, conforme modelo constante do Anexo VI.

k) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme art. 29, inciso V da Lei nº
8.666/1993 (redação dada pela Lei Federal nº12.440/2011);

l) Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos
agricultores familiares relacionados no projeto de venda;

m) Prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica quando for o caso.

n) Declaração de que os produtos a serem fornecidos atendem a legislação de alimentos
estabelecida pela ANVISA, conforme anexo VIII

5.2 – No projeto de venda, ocorrendo discordância entre os dados de quantidade, preços
unitários e globais por item, prevalecerão as quantidades indicadas no Anexo I,
multiplicadas pelo preço unitário proposto e, entre os preços em algarismos e por
extenso, serão considerados os últimos.

5.3 –  O projeto de venda apresentado é de exclusiva responsabilidade do proponente,
não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração do mesmo, sob alegação de
erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.4 - Cada grupo de fornecedores formal deverá, obrigatoriamente, ofertar sua quantidade
de alimentos com preço unitário, observando as condições fixadas nesta Chamada
Pública.

5.5 –  Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura
Familiar o nome, o CPF e nº da DAP Física de cada agricultor familiar fornecedor dos
gêneros constantes no Projeto.

6 - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS (PROJETOS DE VENDA):
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6.1 - Serão consideradas classificadas as propostas que preencham as condições fixadas
nesta Chamada Pública e que apresentarem os menores preços, desde que estejam de
acordo com os preços praticados no mercado e com o artigo 29 da Resolução/CD/FNDE
nº 04 de 02 de abril de 2015.

6.2 – Os gêneros alimentícios da agricultura familiar não poderão ter preços inferiores aos
preços médios pesquisados, em âmbito local/regional dos produtos, conforme dispõe o
art.29 §1º c/c §2º da resolução nº 04 de 02/04/2015.

7 – DO RESULTADO:
 
7.1 –  Após a conclusão dos trabalhos, a Comissão Permanente de Licitações
providenciará a divulgação do resultado da presente chamada pública.

8 – DA CONTRATAÇÃO:

8.1 – Uma vez declarado vencedor, o proponente vendedor deverá assinar o Contrato de
Compra e Venda de gêneros alimentícios, de acordo com o modelo constante do Anexo
IV, através de processo de Dispensa a Licitação oportunamente instruído.

9 – DAS OBRIGAÇÕES DOS FORNECEDORES:

9.1 –  Os grupos declarados vencedores para o fornecimento deverão atender todas as
exigências legais e regulatórias para tanto e que possuem autorização legal para fazer a
proposta, sujeitando-se, em caso de declaração falsa, às penalidades da legislação civil e
penal aplicáveis.

9.2 – Os  fornecedores se comprometem a fornecer os gêneros alimentícios conforme o
disposto no padrão de identidade e qualidade estabelecida na legislação vigente e as
especificações elaboradas pela Secretaria de Educação, caso contrário, o (s) responsável
(is) pelo recebimento poderá promover a devolução dos produtos que forem entregues
em mau estado, muito maduros ou que não atenderem as especificações do Edital.

9.3 –  Os fornecedores se comprometem a fornecer os gêneros alimentícios de acordo
com os preços propostos no período estipulado.

9.4 –  Os fornecedores se comprometem a fornecer os gêneros alimentícios conforme
cronograma de entrega definido pela Secretaria de Educação.

9.5 – Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratual.

9.6 –  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto contratual em que se verificarem vícios.

9.7 – Manter durante toda a execução contratual as condições de habilitação.

9.8 –  Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se
fizerem no objeto em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato
atualizado.

9.9 – Colocar etiquetas discriminando o peso de cada pacote, caixa, saca ou engradado.

9.10 - Os fornecedores ficam responsáveis por todas as despesas necessárias ao fiel
cumprimento da execução do objeto, inclusive encargos trabalhistas, previdenciários,
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fiscais e comerciais, devendo arcar, ainda, com as despesas de transporte e
carga/descarga do objeto, quando da entrega.

10 – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

10.1 - O Município obriga-se a efetuar o pagamento após a apresentação da nota fiscal
por parte do fornecedor, aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do objeto e
desde que cumpridas as demais exigências e formalidades previstas em lei e neste edital,
no prazo estipulado neste edital de credenciamento.

10.2 – O Município reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue
em desacordo com o edital e com os instrumentos que o integram, podendo rescindir o
mesmo e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93.

10.3 – O Município obriga-se a comunicar ao fornecedor credenciado, por escrito, toda e
qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto, fixando prazo para sua
correção.

11 – DO FORNECIMENTO:

11.1 - As mercadorias deverão ser entregues pelos fornecedores com as respectivas
embalagens para transporte nos locais e endereços informados pela Secretaria de
Educação, conforme Anexo V, durante o período de agosto a dezembro de 2015.

11.2 – As entregas deverão ser feitas nas segundas ou terças-feiras de cada semana, de
07:30 às 15:00 horas (após esse horário sujeito ao não recebimento) exceto quando neste
dia for feriado nacional ou recesso escolar. Neste caso, a Secretaria de Educação
indicará outra data para o recebimento dos produtos.

12-DA FISCALIZAÇÃO:

12.1- A fiscalização desde o recebimento dos produtos até a distribuição será feita por
funcionários da Secretaria Municipal de Educação e Departamento de Vigilância Sanitária.

13 – DO PAGAMENTO:

13.1 - O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após cada entrega realizada,
observada a ordem de fornecimento, mediante apresentação da Nota Fiscal, aceitação e
atesto do responsável pelo recebimento do objeto.

13.2 –  Para a execução do pagamento de que trata o item anterior o fornecedor
credenciado deverá fazer constar na nota fiscal correspondente, emitida sem rasura e em
letra bem legível o nome do Município de Pará de Minas e a inscrição no CNPJ nº
18.313.817/0001-85.

13.3 – A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pelo fornecedor diretamente aos
servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, que somente atestarão a
entrega do objeto e liberarão a referida nota fiscal para pagamento, quando cumpridas
todas as condições pactuadas.

13.4 – Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa,
aquela será devolvida ao fornecedor credenciado pela Secretaria Municipal de Educação
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e o pagamento ficará pendente até que aquele providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de
Pará de Minas.

13.5 – O Município de Pará de Minas efetuará os pagamentos quando se tratar de verba
federal (convênios), casos em que o pagamento se dará obrigatoriamente por meio dos
Bancos Oficiais, quais sejam, Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil.

13.6 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por parte do Município de Pará de
Minas, desde que a licitante vencedora não tenha concorrido de alguma forma para tanto,
fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela Administração
Pública Municipal, entre a data em que o pagamento é devido e a data do efetivo
pagamento, será de 6% (seis por cento) ao ano, calculada pro rata die.

14 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

14.1 - Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta das
seguintes dotações orçamentárias:

02.07.12.361.0032.2.070-3.3.90.30-0225
02.07.12.365.0032.2.073-3.3.90.30-0235
02.07.12.365.0032.2.074-3.3.90.30-0237
02.07.12.366.0032.2.082-3.3.90.30-0273
02.07.12.367.0032.2.084-3.3.90.30-0276

15– DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO:

15.1 - O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação do fornecedor com vistas
à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato na forma do art. 65, II, “d”
da Lei Federal nº 8.666/93.

15.2 - As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da
superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis,
bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do Contrato.

16 – DOS FATOS SUPERVENIENTES:

16.1 – Os eventos previstos neste Chamamento Público estão diretamente subordinados
à realização das diversas etapas do procedimento. Na hipótese de ocorrência de fatos
supervenientes à sua publicação, que possam vir a prejudicar o processo e/ou por
determinação legal ou judicial, ou ainda por decisão da Comissão Permanente de
Licitação ou da autoridade superior, poderá haver:

a) adiamento do processo;
b) anulação, revogação ou modificação do edital, no todo ou em parte.

17 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

17.1 – Das decisões decorrentes desta chamada pública caberá recurso no prazo de 02
(dois) dias úteis contados da divulgação ou da comunicação da decisão, nos casos de
habilitação ou inabilitação dos interessados, julgamento das propostas e anulação ou
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revogação.

17.2 – Interposto o recurso, este será encaminhado aos demais proponentes que poderão
contra-arrazoá-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis.

18 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

18.1 – A participação de qualquer proponente vendedor no presente processo implica a
aceitação tácita, incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e
condições, assim como dos seus anexos.

18.2 –  O Município de Pará de Minas –  MG sempre que entender necessário, dará
publicidade de outro chamamento público, com o intuito de preencher eventuais
necessidades formais ou o suprimento do objeto aqui descrito.

18.3 – Este Edital de Chamada Pública será fornecido aos grupos formais da agricultura
familiar e de empreendedores familiares rurais constituídos em cooperativas e
associações pelo Departamento de Compras, situado na Praça Afonso Pena, nº 30, bairro
Centro, na cidade de Pará de Minas – MG.

18.4 –  Os casos omissos serão dirimidos pelo Presidente da Comissão Permanente de
Licitações, com observância da legislação regedora, em especial a Lei Federal nº
11.947/2009 e as Resoluções/FNDE/CD nº 026/2013 e nº 04/2015 e subsidiariamente a
Lei Federal 8.666/93 com suas alterações posteriores.

Pará de Minas, 12 de junho de 2015.

Edilene Aparecida Barbosa
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

Renato Vasconcelos de Melo
Secretário Municipal de Gestão Pública

Valéria Assis Mendonça
Secretária Municipal de Educação

Antônio Júlio de Faria
Prefeito Municipal
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ANEXO II

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº

I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES

GRUPO FORMAL

1. Nome do Proponente 2. CNPJ

3. Endereço 4. Município/UF

5. E-mail 6. DDD/Fone 7. CEP

8. Nº DAP Jurídica 9. Banco 10. Agência Corrente 11. Conta Nº da Conta

12. Nº de Associados 13. Nº de Associados de acordo com a Lei nº 11.326/2006 14. Nº de Associados com DAP Física

15. Nome do representante legal 16. CPF 17. DDD/Fone

18. Endereço 19. Município/UF

II - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC

1. Nome da Entidade 2. CNPJ 3. Município/UF

4. Endereço 5. DDD/Fone

6. Nome do representante e e-mail 7. CPF

III - RELAÇÃO DE PRODUTOS

1. Produto 2. Unidade 3. Quantidade 4. Preço de Aquisição* 5. Cronograma de 
Entrega dos produtos

4.1. Unitário 4.2. Total

OBS: * Preço publicado no Edital nº 002/2015 (o mesmo que consta na chamada pública).

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento.

Local e Data Assinatura do Representante do Grupo Formal Fone/E-mail:
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ANEXO III

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2015
PRC Nº 470/15

_______________________________________________________, inscrito no
CNPJ/CPF sob o n.º ___________________________, por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr. (a) ______________________________________, portador
(a) da Carteira de Identidade n.º _______________________ e do CPF n.º
_________________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27
da Lei n.º 8.666/93 com suas modificações vigentes, que não emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis
anos.

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

_____ / _____ / _______

_________________________________________

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO V
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ANEXO VI

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA nº 002/2015 - PRC nº 0470/15

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE LIMITE POR DAP/ANO

O(a) …................................................................................., pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o nº …............................................, com sede
…..............................................................................................., na cidade de
…..................................., neste ato representado(a) por
….......................................................... (nome do representante legal de acordo com o
Projeto de Venda) …...............................(nacionalidade), portador(a) da Cédula de
Identidade nº …................................., inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF
sob o nº …....................................., nos termos do Estatuto Social, DECLARA, que
atenderá ao limite individual de venda de gêneros alimentícios dos Agricultores e
Empreendedores de Base Familiar Rural que compõem o quadro social desta Entidade,
no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP/Ano CIVIL referente à sua produção,
considerando os dispositivos da Lei nº 11.947/2009 e da Resolução CD/FNDE nº
004/2015 que regem o Programa Nacional de Alimentação Escolar –  PNAE e demais
documentos normativos, no que couber.

Pará de Minas, …. de …........ de 2015

….............................................................................................
(Assinatura do Representante Legal do Grupo Formal)
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ANEXO VII
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ANEXO VIII

TERMO DE COMPROMISSO

Eu............................................................................, nacionalidade......................................,

estado civil..........................................., portador do CPF nº..............................................,

carteira de identidade..............................................expedida pelo (a)..................UF ...........,

residente e domiciliado à ............................................................................nº.....................,

Bairro..............................................na cidade de …...............................................................

UF................, como diretor da......................................................... declaro que os produtos

ofertados estão em conformidade com a legislação de alimentos estabelecida pela

Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA/MS e pelo Ministério da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento, bem como que nossa sociedade é inspecionada pelo

Departamento de Vigilância Sanitária do Município ........................................................

Pará de Minas 00 de ------------------------ de 2015

__________________________________________________________
Nome, assinatura e carimbo do dirigente da Instituição
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MINUTA DE CONTRATO N.º .../2015 
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/2015

PROCESSO (PRC) N.º 0470/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, com sede administrativa localizada na Praça Afonso
Pena, n.º 30, bairro Centro, na cidade de Pará de Minas (MG), inscrito no CNPJ sob n.º 18.313.817/0001-
85, neste ato representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. Antônio Júlio de Faria, portador do
CPF n.º 164.171.516-20.
 
CONTRATADA: ...., com sede na rua ....., nº ....., bairro ......, na cidade de .........., CEP nº ....., inscrita no
CNPJ sob  o  nº  .........,  neste  ato  representada  pelo  Sr.  .......,  portador  do  CPF nº  ........  e  Cédula  de
Identidade nº ......

CONTRATO: Entre as partes retro nomeadas e qualificadas, fica ajustado o presente termo de contrato,
regido pela Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, nos termos das
seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A CONTRATADA obriga-se ao Fornecimento de  FEIJÃO, FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES,  conforme
descrição constante do Anexo I deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

Fica estimado o valor global do presente contrato em R$ ... (...), seguindo-se os valores unitários do Anexo I.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1  –  O  pagamento  será  realizado  em até  30  (trinta)  dias  após  cada  entrega  efetivamente  realizada,
observada  a  Ordem  de  Fornecimento,  mediante  apresentação  da  Nota  Fiscal,  aceitação  e atesto  do
responsável pelo recebimento do objeto.

3.2 – Para a execução do pagamento de que trata o item anterior a CONTRATADA deverá fazer constar na
nota fiscal correspondente, emitida sem rasura e em letra bem legível o nome do Município de Pará de
Minas e a inscrição no CNPJ n.º 18.313.817/0001-85.

3.3 – A(s) nota(s) fiscal(is) correspondente(s) deverá(ão) ser entregue(s) pela CONTRATADA diretamente
ao(s) servidor(es) lotado(s) na Secretaria Municipal de Educação, que somente atestará(ão) a(s) entrega(s)
do(s) objeto(s) e liberará(ão) a(s) referida(s)  nota(s) fiscal(is) para pagamento quando cumpridas pela
CONTRATADA todas as condições pactuadas.

3.4 –  Havendo erro na(s) nota(s) fiscal(is) ou circunstância(s) que impeça(m) a liquidação da despesa,
aquela(s) será(ão) devolvida(s) à CONTRATADA pela  Secretaria  Municipal  de  Educação e o(s)
pagamento(s) ficará(ão) pendente(s) até que aquele providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento
fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de Pará de Minas.

3.5  –  O  Município  de  Pará  de  Minas  efetuará  o(s)  pagamento(s)  quando  se  tratar  de  verba  federal
(convênios),  obrigatoriamente por meio dos Bancos Oficiais,  quais sejam, Caixa Econômica Federal  ou
Banco do Brasil S.A.

3.6 – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por parte do Município de Pará de Minas, desde que a
CONTRATADA não  tenha  concorrido  de  alguma forma  para  tanto,  fica  convencionado  que  a  taxa  de
atualização financeira devida pela Administração Pública Municipal, entre a data em que o pagamento é
devido e a data do efetivo pagamento, será de 6% (seis por cento) ao ano, calculada pro-rata die.

CLÁUSULA QUARTA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO/REAJUSTE

4.1 – O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da CONTRATADA com vistas à manutenção
do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal n.º
8.666/93;

4.2 – As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato
imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de
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seu impacto nos custos do contrato.

4.3 – Os preços pactuados poderão ser reajustados anualmente, considerando a variação do IGPM ocorrida
entre o mês de assinatura do contrato ou o mês do último reajuste aplicado e o mês de aplicação do
reajuste, nos termos da legislação de regência.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1  –  Os  recursos  necessários  ao  atendimento  das  despesas  correrão  à  conta  da(s)  seguinte(s)
dotação(ões) orçamentária(s):

02.07.12.361.0032.2.070-3.3.90.30-0225
02.07.12.365.0032.2.073-3.3.90.30-0235
02.07.12.365.0032.2.074-3.3.90.30-0237
02.07.12.366.0032.2.082-3.3.90.30-0273
02.07.12.367.0032.2.084-3.3.90.30-0276

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

6.1 – O Município de Pará de Minas, através de servidor(es) lotado(s) na Secretaria Municipal de Educação,
exercerá a fiscalização do presente contrato, e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas
em  relatório,  cuja  cópia  será  encaminhada  à  CONTRATADA,  objetivando  a  imediata  correção  das
irregularidades apontadas.

6.2 – As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de Pará de Minas em nada restringem a
responsabilidade única,  integral  e exclusiva da  CONTRATADA,  no que concerne à execução do objeto
deste contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA DO OBJETO 

7.1  - As mercadorias deverão ser entregues pelos fornecedores com as respectivas embalagens para
transporte nos locais e endereços informados pela Secretaria Municipal de Educação, conforme Anexo V do
Edital, durante o período de Agosto a Dezembro de 2015.

7.1.1 – As entregas deverão ser feitas nas segundas ou terças-feiras de cada semana, exceto quando neste
dia for feriado nacional ou recesso escolar, neste caso, a Secretaria Municipal de Educação indicará outra
data para o recebimento dos produtos. O horário deverá ser de  07 horas e 30 minutos às 15:00 horas, após
este horário sujeito ao não recebimento. 

7.1.1 – O prazo estipulado no item anterior poderá ser prorrogado caso se configure algumas das hipóteses
elencadas no artigo 57 da Lei Federal de Licitações. 

7.2 – Ao Município de Pará de Minas reserva-se o direito de não receber no todo ou em parte o objeto
entregue em desacordo com o previsto neste contrato, podendo cancelar o mesmo e aplicar o disposto no
art. 24, inciso XI da Lei Federal n.º 8.666/93.

7.3 – A CONTRATADA é obrigada a substituir, de imediato e as suas expensas, mercadorias  em que se
verificarem irregularidades.

CLÁUSULA OITAVA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

8.1 – O CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento estipulado nas cláusulas segunda e terceira do
presente instrumento após a apresentação, aceitação e atesto do(s) responsável(eis) pelo recebimento do
objeto  e emissão de nota fiscal por parte da CONTRATADA e desde que cumpridas as demais exigências e
formalidades previstas em lei e neste contrato. 

8.2 – A CONTRATADA obriga-se a cumprir o objeto do presente ao  CONTRATANTE, de acordo com o
estipulado neste instrumento.

8.3 – A CONTRATADA 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. 

8.4  –  A  CONTRATADA  fica  responsável  por  todas  as  despesas  necessárias  ao  fiel  cumprimento  do
presente contrato, inclusive encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais.
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8.5 – A CONTRATADA  deverá arcar com as despesas de transporte e carga/descarga do objeto quando da
entrega, diretamente nos locais indicados pela Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

9.1 – Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com o que dispõe o art. 65
da Lei  Federal n.º 8.666/93.

9.2 –  A CONTRATADA, ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e
supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste
contrato.

9.3 – O presente contrato poderá ser prorrogado caso se configure algumas das hipóteses elencadas no
artigo 57 da Lei Federal de Licitações.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES

10.1  –  Resguardados os  procedimentos  legais  pertinentes,  a  Administração  Pública  Municipal  aplicará
penalidade(s) à CONTRATADA conforme a seguir:

10.1.1 – multa, nas seguintes hipóteses e percentuais:

a) se convocada, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias, deixar de assinar o instrumento contratual ou
receber a nota de empenho, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento) calculada sobre o
valor total estimado do contrato;

b) se deixar de entregar documentação, se apresentar documentação falsa ou diversa da exigida no edital e
na  legislação  pertinente,  ou  se  não  mantiver  sua  proposta  sem  justificativa  aceita  pela  Administração
Pública Municipal, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total
estimado do contrato;

c) se retardar a execução contratual, total ou parcialmente, multa de mora no percentual correspondente a
0,5% (meio por cento), por dia de atraso, calculada sobre o valor total estimado do contrato até o limite de
02 (dois) dias úteis;

d) se deixar de executar ou retardar a execução contratual, total ou parcialmente, além do prazo de 02
(dois) dias úteis, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total
estimado do contrato ou sobre o valor correspondente à obrigação que resta ser cumprida, conforme o
caso;

e) se cometer falhas ou fraudes durante a execução do objeto, multa compensatória no percentual de 20%
(vinte por cento) calculada sobre o valor total estimado do contrato.

10.1.2 – na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal suspensão temporária
de participar de licitação e de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;

10.1.3  –  na  hipótese  de  comportamento  inidôneo  ou  de  cometimento  de  fraude  fiscal,  declaração  de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública e descredenciamento do CRC Municipal,
se credenciado for, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que aplicar a penalidade, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

10.1.4 - advertência por escrito, na hipótese de prática de atos de menor complexidade e que não resulte
prejuízo para a Administração Pública Municipal.

10.2 -  A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui  a possibilidade da aplicação de
outras, previstas na Lei 8.666/93 e na Lei 10520/02, inclusive a responsabilização da CONTRATADA por
eventuais perdas e danos causados à Administração Pública Municipal.

10.3 - A multa aplicada deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Pará de Minas, junto à
Secretaria Municipal de Gestão Fazendária via Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias,
contados da data do recebimento da notificação enviada pela Administração Pública Municipal.

10.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura Municipal de
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Pará de Minas em favor da  CONTRATADA, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito
existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

10.5 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por conveniência
administrativa, mediante ato do Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal.

10.6  –  As  sanções  aqui  previstas  são  independentes  entre  si  podendo  ser  aplicadas  isoladas  ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

10.7 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à CONTRATADA o contraditório e a
ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

11.1 – O presente contrato poderá ser rescindido, bem como ser cancelada de pleno direito a nota de
empenho que vier  a  ser  emitida em decorrência  deste  contrato,  a  qualquer  tempo e independente  de
notificação ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77, 78 e art.
79 da Lei Federal n.º 8.666/93.

11.2  –  Poderá  ainda  o  presente  contrato  ser  rescindido,  desde  que  motivado  o  ato  e  assegurado  à
CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa quando esta: 

a)  venha a ser  atingida  por  protesto  de título,  execução fiscal  ou  outros  fatos  que  comprometam sua
capacidade econômico-financeira;
b) for envolvida em escândalo público e notório;
c) quebrar o sigilo profissional;
d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público e às quais tenha
acesso por força de suas atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pelo Município de Pará
de Minas;
e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que a autorize.

11.3 – A nulidade do processo licitatório induz à do presente contrato, sem prejuízo do disposto no parágrafo
único do art. 59 da Lei Federal n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO COMPROMISSO

12.1  –  A  CONTRATADA obriga-se  a  atender  integralmente  as  exigências  constantes  do  Edital  do
Chamamento Público n.º 002/2015, passando este a fazer parte integrante deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

13.1 – Quaisquer controvérsias e omissões deste contrato serão regidas pela Lei Federal n.º 8.666/93 e
suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1 – Fica eleito o foro da comarca de Pará de Minas, estado de Minas Gerais, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para solucionar quaisquer questões oriundas deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente documento em 2 (duas) vias de igual teor e
forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, que a tudo presenciaram.

Pará de Minas (MG), ... de .......... de 2015.

Representante legal
LICITANTE VENCEDORA

CONTRATADA

Antônio Júlio de Faria
MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Testemunhas:

1) __________________________                                     2) __________________________
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ANEXO I

                      MUNICIPIO DE PARA DE MINAS                         

PROCESSO.:  PRC00470/15                    PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM                                                                             
LICITACAO:  CHAMADA PUBLICA 002/2015         
================================================================================================================================================================
ITEM   QUANTID. UNIDADE    CODIGO  DISCRIMINACAO                                      MARCA/COMPLEMENTO   PRECO UNITARIO    PRECO TOTAL
================================================================================================================================================================

   1  3077,5000 QUILO      216     CEBOLA                                                                                                                       
                                   CEBOLA PERA; CEBOLA AMARELA; DE PRIMEIRA                                                                                     
                                   QUALIDADE; COMPACTA E FIRME; SEM LESOES DE ORIGEM                                                                            
                                   FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES; TAMANHO                                                                            
                                   GRADO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM                                                                                 
                                   DESENVOLVIDA; ISENTA DE  SUJIDADES E LARVAS. DEVEM                                                                           
                                   SER ACONDICIONADOS EM SACOS PLASTICOS LIMPOS E                                                                              
                                   TRANSPARENTES.                                                                                                               
                                   (SMED)                                             ___________________ _______________ _________________                     

   2  5439,5000 QUILO      217     CENOURA                                                                                                                      
                                   CENOURA VERMELHA EXTRA A, DE 1¦ QUALIDADE, SEM                                                                               
                                   RAMA, FRESCA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU                                                                                 
                                   MECANICA, RACHADURAS E CORTES, TAMANHO E COLORACAO                                                                           
                                   UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA. DEVEM                                                                              
                                   SER ACONDICIONADOS EM SACOS PLASTICOS LIMPOS E                                                                               
                                   TRANSPARENTES. (SMED)                              ___________________ _______________ _________________                     

   3   671,0000 QUILO      218     BETERRABA                                                                                                                    
                                   BETERRABA DE 1¦ QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SEM                                                                             
                                   LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E                                                                           
                                   CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO                                                                              
                                   SER BEM DESENVOLVIDA, ISENTA DE SUJIDADES,                                                                                   
                                   LARVAS,ENFERMIDADES, MATERIAIS TERROSOS E UMIDADE                                                                            
                                   EXTERNA ANORMAL. DEVEM SER ACONDICIONADOS EM SACOS                                                                           
                                   PLASTICOS LIMPOS E TRANSPARENTES. (SMED)          ___________________ _______________ _________________                     

   4  2461,6000 QUILO      219     CHUCHU                                                                                                                       
                                   Chuchu Verde claro extra a; Nao serao tolerados                                                                              
                                   defeitos externos e internos que                                                                                             
                                   prejudiquem o consumo ou rendimento como brotado,                                                                            
                                   dano profundo, defeito grave de formato, murcho e                                                                            
                                   podridao. O produto devera estar fresco, isento de                                                                           
                                   substancias terrosas, sujidades ou corpos                                                                                   
                                   estranhos aderidos a superficie externa e no ponto                                                                           
                                   de consumo. DEVEM SER ACONDICIONADOS EM SACOS                                                                               
                                   PLASTICOS LIMPOS E TRANSPARENTES. (SMED)          ___________________ _______________ _________________                     

   5   916,6500 QUILO      220     REPOLHO                                                                                                                      
                                   REPOLHO LISO, FRESCO DE 1¦ QUALIDADE, TAMANHO                                                                                
                                   E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM                                                                                       
                                   DESENVOLVIDO, FIRME E INTACTO, SEM LESOES DE                                                                                 
                                   ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES.                                                                             
                                   DEVEM SER ACONDICIONADOS EM SACOS PLASTICOS LIMPOS 
                                   E TRANSPARENTES. (SMED)                           ___________________ _______________ _________________                     

   6  2614,6000 QUILO      221     TOMATE                                                                                                                       
                                   TOMATE  SANTA CRUZ EXTRA A.  TOMATE MADURO, DE 1¦                                                                            
                                   QUALIDADE, GRAUDO COM POLPA FIRME E INTACTA,                                                                                 
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                                   ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE                                                                           
                                   EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESIDUO DE                                                                                        
                                   FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM                                                                            
                                   LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, RACHADURAS E                                                                            
                                   CORTES. DEVEM SER ACONDICIONADOS EM SACOS                                                                                    
                                   PLASTICOS LIMPOS E TRANSPARENTES. (SMED)          ___________________ _______________ _________________                     

   7  7687,0000 QUILO      225     MELANCIA                                                                                                                     
                                   redonda, grada, de primeira, livre de sujidades,                                                                             
                                   parasitas e larvas, tamanho e colorao uniformes,                                                                             
                                   devendo ser bem desenvolvida e madura, com                                                                                   
                                   polpa firme e intacta, acondicionada a granel,                                                                               
                                   pesando entre (6 a 10) kg cada unidade.. DEVEM SER                                                                           
                                   ACONDICIONADOS EM SACOS PLASTICOS LIMPOS E                                                                                  
                                   TRANSPARENTES. (SMED)                              ___________________ _______________ _________________                     

   8   652,0000 QUILO      228     VAGEM                                                                                                                        
                                   Vagem, de primeira qualidade, in natura, tamanho e                                                                           
                                   coloraCAo uniformes, apresentando grau de                                                                                   
                                   maturaCAo, tal que lhe permita suportar a                                                                                    
                                   manipulaCAo, o transporte e a conservaCAo em                                                                                 
                                   condiCOes adequadas para o consumo, com ausEncia                                                                             
                                   de sujidades, parasitos e larvas.                                                                                            
                                   (SMED)                                             ___________________ _______________ _________________                     

   9  2740,8400 QUILO      1392    ABOBORA MORANGA                                                                                                              
                                   Abobora tipo moranga, de primeira qualidade,                                                                                 
                                   tamanho e coloracao uniformes, isenta de                                                                                     
                                   enfermidades, material terroso e umidade externa                                                                             
                                   anormal, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do                                                                           
                                   manuseio e transporte. DEVEM SER ACONDICIONADOS EM                                                                           
                                   SACOS PLASTICOS LIMPOS E TRANSPARENTES. (SMED)     ___________________ _______________ _________________                     

  10  2309,0000 QUILO      1395    CARA DEDO                                                                                                                    
                                   Cara dedo extra; tuberculo de elevada qualidade,                                                                             
                                   selecionados e sem defeitos, suficientemente                                                                                 
                                   desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor tipicos                                                                            
                                   da variedade com uniformidade no tamanho e cor.                                                                              
                                   Nao so permitidas rachaduras, perfuracoes, cortes                                                                            
                                   e lesoes mecanicas ou provocadas por insetos ou                                                                              
                                   doencas. Deve estar livre de sujidades, terra ou                                                                             
                                   residuo de fertilizante aderente  casca. Ausencia                                                                            
                                   de odor e sabor estranho, assim como parasitas e                                                                             
                                   larvas. Quanto as caractersticas microbiologicas                                                                             
                                   deve obedecer a legislacao                                                                                                   
                                   vigente. Devem ser acondicionados em sacos                                                                                   
                                   plasticos limpos e transparentes. (SMED)           ___________________ _______________ _________________                     

  11  2621,0000 QUILO      1397    MANDIOCA                                                                                                                     
                                   MANDIOCA EXTRA; Raiz limpa de elevada                                                                                        
                                   qualidade e sem defeitos, suficientemente    
                                   desenvolvidos, com aspecto, aroma, sabor e cor da                                                                            
                                   polpa tIpicos da variedade, com                                                                                              
                                   uniformidade no tamanho e cor. NAo sAo                                                                                       
                                   permitidas rachaduras, perfuraCOes e cortes                                                                                  
                                   provocados mecanicamente ou por insetos e doenCas.                                                                           
                                   PrOprios para o consumo devendo ser oriundos de                                                                             
                                   vegetais sadios, com colheita recente; livres de                                                                             
                                   terra aderente A casca. Estarem isentos de umidade                                                                           
                                   externa anormal, odor e sabor estranhos, resIduos                                                                           
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                                   de fertilizantes, parasitas e larvas. DEVEM SER                                                                             
                                   ACONDICIONADOS EM SACOS PLASTICOS LIMPOS E                                                                                   
                                   TRANSPARENTES. (SMED)                              ___________________ _______________ _________________                     

  12   124,5000 QUILO      1830    PIMENTAO VERDE                                                                                                               
                                   PimentAo verde extra A, de primeira qualidade,                                                                               
                                   tamanho mEdio e aspecto fresco. Destinado ao                                                                                 
                                   consumo  in natura, devendo se apresentar                                                                                    
                                   fresco, ter atingido o grau ideal de tamanho,                                                                                
                                   aroma, cor e sabor prOprios da variedade,                                                                                    
                                   apresentar grau de maturaCAo tal que lhe                                                                                     
                                   permita suportar a manipulaCAo, o transporte e                                                                               
                                   a conservaCAo em condiCOes adequadas para o                                                                                  
                                   consumo mediato e imediato. DEVEM SER                                                                                        
                                   ACONDICIONADOS EM SACOS PLASTICOS LIMPOS E                                                                                   
                                   TRANSPARENTES. (SMED)                              ___________________ _______________ _________________                     

  13  9327,5000 QUILO      2242    BANANA PRATA                                                                                                                 
                                   BANANA PRATA, EM PENCAS, DE 1¦ QUALIDADE, TAMANHO                                                                            
                                   E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA,                                                                            
                                   DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E                                                                            
                                   MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. DEVEM                                                                           
                                   SER ACONDICIONADOS EM SACOS PLASTICOS LIMPOS E                                                                              
                                   TRANSPARENTES. (SMED)                              ___________________ _______________ _________________                     

  14   151,5000 QUILO      2244    LIMAO                                                                                                                        
                                   Limao tahiti;  de primeira;  fresco; livre de                                                                                
                                   residuos de fertilizantes sujidades,parasitas e                                                                              
                                   larvas; tamanho e coloracao uniformes; devendo ser                                                                           
                                   bem desenvolvido e maduro; com polpa firme e                                                                                
                                   intacta. DEVEM SER ACONDICIONADOS EM SACOS                                                                                   
                                   PLASTICOS LIMPOS E TRANSPARENTES. (SMED)           ___________________ _______________ _________________                     

  15  4387,0000 PES        5851    ALFACE                                                                                                                       
                                   Alface lisa, de primeira qualidade, inteira, de                                                                              
                                   aspecto fresco. COM FOLHAS BRILHANTES, FIRMES E                                                                              
                                   SEM AREAS ESCURAS, FRESCAS, COM COLORACAO E                                                                                  
                                   TAMANHO UNIFORMES E TIPICO DA VARIEDADE, SEM                                                                                 
                                   SUJIDADES OU OUTRO DEFEITO QUE POSSA ALTERAR A SUA                                                                           
                                   APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DE RESIDUOS                                                                                    
                                   FERTILIZANTES, DEVEM  SER ACONDICIONADOS EM SACOS                                                                            
                                   PLASTICOS LIMPOS E TRANSPARENTES. CADA PE DEVERA                                                                             
                                   PESAR NO MINIMO 300 G. DEVEM SER ACONDICIONADOS EM                                                                           
                                   SACOS PLASTICOS LIMPOS E TRANSPARENTES. (SMED)     ___________________ _______________ _________________                     

  16  3285,0000 UNIDADE    10121   COUVE                                                                                                                        
                                   COUVE MANTEIGA; FRESCA; FIRME; COM COLORACAO                                                                                 
                                   UNIFORME E TIPICO DA VARIEDADE. SEM SUJIDADE OU                                                                              
                                   OUTRO DEFEITO QUE POSSA ALTERAR SUA APARENCIA E                                                                              
                                   QUALIDADE. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES; DE                                                                            
                                   COLHEITA RECENTE. CADA MOLHO DEVERA PESAR NO              
                                   MINIMO 500 G. DEVEM SER ACONDICIONADOS EM SACOS                                                                              
                                   PLASTICOS LIMPOS E TRANSPARENTES. (SMED)           ___________________ _______________ _________________                     

  17  1424,5000 QUILO      16376   GOIABA                                                                                                                       
                                   GOIABA FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE;  COM                                                                                   
                                   ASPECTO,                                                                                                                     
                                   COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM POLPA FIRME, E                                                                              
                                   INTACTA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO                                                                              
                                   SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA; ISENTA DE                                                                                     
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                                   ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA                                                                             
                                   ANORMAL, ISENTA DE FERTILIZANTES, SUJIDADES,                                                                                 
                                   PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS                                                                            
                                   ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. DEVEM SER                                                                                 
                                   ACONDICIONADOS EM SACOS PLASTICOS LIMPOS E                                                                                   
                                   TRANSPARENTES. (SMED)                              ___________________ _______________ _________________                     

  18  1063,7700 QUILO      33705   ABOBRINHA                                                                                                                    
                                   BOBRINHA VERDE, MENINA OU ITALIANA; CLASSIFICADA                                                                             
                                   NA CATEGORIA DE PRIMEIRA, DEVENDO TER UM TAMANHO                                                                             
                                   PADRAO E SER ENTREGUE EM CONDICOES ADEQUADAS DE                                                                              
                                   CONSUMO COMO: NAO SE APRESENTANDO VELHAS, COM                                                                                
                                   PARTES PODRES OU CASCAS COM RELEVOS (DEVENDO TER                                                                             
                                   CASCA LISA), EM ESTGIO DE MATURAO PROPRIO PARA                                                                               
                                   CONSUMO INEDIATO.  DEVEM SER ACONDICIONADOS EM                                                                               
                                   SACOS PLASTICOS LIMPOS E TRANSPARENTES. (SMED)     ___________________ _______________ _________________                     

  19  6719,0000 QUILO      251     FEIJAO CARIOCA                                                                                                               
                                   FEIJAO CARIOQUINHA; TIPO I; DE COLHEITA NOVA;                                                                                
                                   CONSTITUIDO DE NO MINIMO 95% DE GRAOS INTEIROS,                                                                              
                                   INTEGROS E SAOS; COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA                                                                                  
                                   DE 15%; ISENTO DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,                                                                              
                                   MATERIAL TERROSO, PARASITAS, GRAOS OU PEDACOS DE                                                                             
                                   GRAOS VARIADOS, PARTIDOS, QUEBRADOS, MOFADOS,                                                                                
                                   ARDIDOS, GERMINADOS, CARUNCHADOS, CHOCHOS,                                                                                   
                                   IMATUROS, DANIFICADOS POR INSETOS, ALFINETADOS,                                                                              
                                   MANCHADOS, ENRUGADOS, DESCOLORIDOS, AMASSADOS,                                                                               
                                   INSETOS, MATERIAIS ESTRANHOS, SUJIDADES E                                                                                    
                                   MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPECIES;                                                                                     
                                   ACONDICIONADO EM SACO PLATICO, VALIDADE MININA DE                                                                            
                                   05 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; PACOTE C/01                                                                            
                                   KG. (SMED)                                         ___________________ _______________ _________________                     

================================================================================================================================================================

FIRMA PROPONENTE: ________________________________________________________________________________________________________

VALIDADE DA PROPOSTA: ........ dia(s) 

                                    __________________________________________________________
                                                           Responsavel pela Firma Proponente
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