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Chamada Pública nº 001/2021, para aquisição de gêneros alimen cios diretamente da Agricultura
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme as Leis nº 11.947/2009 e 13.987/2020 e
Resoluções do FNDE relativas ao PNAE.

 

PRAZO PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES - Do dia 10/08/21 ao dia 30/08/21, de 09:00 às 16:00
horas.

EDITAL - O edital estará disponível no site: www.cp.ufmg.br

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS - As consultas poderão ser formuladas através do telefone (31)
3409-5176 e pelo e-mail: scompras@cp.ufmg.br;

08/09/21- Análise da documentação de qualificação dos par cipantes no processo de consulta
pública e realização de diligências;

13/09/21- Publicação do resultado da pré-qualificação;

 

A Universidade Federal de Minas Gerais, por meio do Centro Pedagógico da Escola de Educação
Básica e Profissional, CNPJ 17.217.985/0009-61, com sede à Avenida Antônio Carlos, 6627 - Pampulha
- Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP:31.270-901, neste ato representada por seu Diretor Marcos Elias
Sala, Iden dade n.º M-6.374.731 - SSP MG, CPF n.º 026.609.516-08, no uso de suas prerroga vas
legais e considerando o disposto no art.14, da Lei nº 11.947/2009, e Lei 13.987/2020 e as Resoluções
do FNDE rela vas ao PNAE, vem realizar Chamada Pública para aquisição de gêneros alimen cios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, des nado ao atendimento do Programa
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores
Individuais) deverão apresentar a documentação para Habilitação (Envelope 01) e Projeto de Venda
(Envelope 02) no período de 10/08/21 a 30/08/21, de 09:00 às 16:00 horas, no endereço acima
especificado.

 

1. OBJETO 

1.1. O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimen cios da Agricultura
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar– PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios abaixo:

 

Nº   Produto   Unidade     Quantidade  
*Preço de Aquisição (R$)

  Valor Unitário      Valor Total      

1 ABACAXI PEROLA KG 350 R$4,53 R$1.585,50

2 ALFACE LISA KG 350 R$5,30 R$1.855,00

3 ALMEIRÃO KG 350 R$5,91 R$2.068,50

4 BATATA INGLESA KG 3.000 R$5,19 R$15.570,00

5 BETERRABA KG 2.000 R$3,14 R$6.280,00

6 CENOURA KG 2.000 R$3,71 R$7.420

7 LARANJA KG 2.000 R$2,72 R$5.440,00

8 MELÃO AMARELO KG 250 R$4,44 R$1.110,00

9 TOMATE ANDRÉIA KG 1.200 R$4,40 R$5.280,00

TOTAL R$46.609,00

*Preço de aquisição é o preço a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar. (Resolução FNDE
06/2020, Art. 31, § 1º e 4º e o Art. 27, inciso I, da Resolução CD/FNDE nº 20, de 02 de dezembro de
2020 do PNAE).

 

2. DO CONTROLE DE QUALIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

2.1. Os produtos adquiridos para a clientela do PNAE deverão ser previamente subme dos ao controle
de qualidade, nos termos da Resolução CD/FNDE nº 06/2020 e resoluções posteriores, observando-se
a legislação aplicável aos gêneros alimen cios, estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária/Ministério da Saúde e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:

I. Os produtos hor fru granjeiros deverão ser de primeira qualidade, com caracterís ca
organolép ca inerente a cada produto, com grau de maturação adequado, intactos, sem
podridão, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem brotar, tamanho e coloração
uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, inteiras, desprovidas de
odor ou sabor estranho, sem material terroso ou sujidades, livres de substâncias tóxicas ou
nocivas, sem danos sicos e mecânicos, oriundos do manuseio e transporte para uso culinário,
conforme especificações no Anexo III deste Edital.

 

3. FONTE DE RECURSO 

3.1. Recursos provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.

3.2. Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30%
(trinta por cento) serão ser u lizados na aquisição de gêneros alimen cios diretamente da agricultura
familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos
da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas cursos
provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.

3.3. As despesas decorrentes do objeto da Chamada Pública nº 001/2021 estão es madas em
R$46.609,00 (quarenta e seis mil, seiscentos e nove reais) e correrão à conta dos recursos
provenientes do FNDE/PNAE, mediante classificação programá ca proveniente da Dotação
Orçamentária descrita no procedimento ordinário a seguir:

NOME/CÓD. UG:  CENTRO PEDAGÓGICO - 153294

GESTÃO: 15229

PROGRAMA DE TRABALHO: 169949
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SUBELEMENTO: 33903203 

FONTE DE RECURSO: 0113150072

PLANO INTERNO:  JFF53B9601J e BFF53F9601N

 

4. DA HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR

4.1. Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua produção agrícola na forma
de Fornecedores Individuais, Grupos Informais e Grupos Formais, de acordo com o Capítulo V da
Resolução FNDE que dispõe sobre o PNAE.

4.2. A par cipação na Chamada Pública implica automa camente na aceitação integral e irretratável
dos termos e conteúdo deste Edital e seus Anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentos
em vigor; e a responsabilidade pela fidelidade e legi midade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da Chamada Pública.

4.3. O descumprimento de qualquer condição de par cipação acarretará a inabilitação do
interessado.

4.4. Os Agricultores Familiares, Empreendedores Familiares Rurais e suas organizações interessados
deverão apresentar, 02 (Dois) envelopes lacrados (separadamente), contendo o conjunto de
documentos rela vos à par cipação na presente Chamada Pública, a saber: o Envelope nº 01 (Um),
contendo os Documentos de Habilitação (conforme disposto nos itens 5., 5.2.1, 5.3.1. e 5.4.1 do Edital,
e em acordo com a Habilitação pretendida), e o Envelope nº 02 (Dois), contendo a proposta
(conforme estabelecido nos itens 6. 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. e 6.5. do Edital). Os envelopes deverão ser
entregues no Setor de Compras do Centro Pedagógico da Escola de Educação Básica e Profissional da
UFMG, com sede à Avenida Antônio Carlos, 6627 - Pampulha - Belo Horizonte - Minas Gerais -
CEP:31.270-901, devidamente iden ficados conforme indicado no item 4.5. do Edital, no período
de 10/08/21a 30/09/21 de 09:00 às 16:00 horas.

4.5. No local, data e horário fixados no preâmbulo, e em conformidade com item 4.4. deste Edital,
cada interessado deverá entregar à Comissão de processamento e julgamento da Chamada Pública, a
proposta e os documentos para habilitação, separadamente, em 02 envelopes fechados e
indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

I - ENVELOPE nº 1 – Documentos de Habilitação - Chamada Pública nº 001/2021 do Centro
Pedagógico da UFMG

a) Tipo de Habilitação pretendida: HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL ou
HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL ou HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL
(o preenchimento deste item deve ser feito conforme a Habilitação pretendida);

II - ENVELOPES nº 2 – Projeto de Venda - Chamada Pública nº 001/2021 do Centro Pedagógico da
UFMG

a) Tipo de Habilitação pretendida: HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL ou
HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL ou HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL
(o preenchimento deste item deve ser feito conforme a Habilitação pretendida);

 

4.6. A entrega do Envelope nº 01 (um) - Documentos de Habilitação e Envelope nº 02 (Dois) - Projeto
de Venda/Proposta, deverá ser feita mediante assinatura da Lista de Recebimento de Documentação
pelo interessado (conforme ANEXO IX) e emissão do Recibo de Entrega de Documentação (conforme
ANEXO VIII) pelo membro da Comissão de processamento e julgamento da
presente  Chamada Pública:

I - Para fins de cer ficação e confirmação, a Lista de Recebimento de Documentação, será
impressa e disponibilizada exclusivamente pela Comissão de processamento e julgamento
da Chamada Pública, e deverá ser assinada pelos interessados durante o ato de entrega
dos envelopes.

II - O membro responsável pela Comissão de processamento e julgamento
da Chamada Pública, fará, no ato de entrega dos envelopes, a emissão e entrega do Recibo de
Entrega de Documentação ao interessado.

 

4.7. Findo o prazo de Recebimento de Envelopes, a Lista de Recebimento de Documentação original,
será escaneada e anexada ao Processo a par r do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, ficando
disponível para confirmação e consulta de quaisquer interessado no Certame. 
4.8. Cada par cipante deverá apresentar apenas um único Envelope nº 01 (Um), contendo os
Documentos de Habilitação, e um único Envelope nº 02 (Dois), contendo o Projeto de Venda.

4.9. Os envelopes poderão ser entregues no Setor de Compras do Centro Pedagógico da UFMG, por
qualquer pessoa, desde que esta apresente seu documento de iden dade, para a qual será emi do o
respec vo Recibo (conforme descrito no item 4.6.), e que a referida entrega seja realizada dentro do
prazo de recebimento de envelopes estipulado no preâmbulo do presente Edital.

4.10. O Centro Pedagógico da Escola de Educação Básica da UFMG, não se responsabilizará por
envelopes entregues a secretárias, recepcionistas ou em qualquer outra repar ção do órgão que não
seja a no Setor de Compras, conforme consta neste edital e em seus anexos.

4.11. Os envelopes de Habilitação e Projeto de Venda, bem como as respec vas documentações
exigidas no Edital, deverão ser entregues, sem emendas ou rasuras e estarem legíveis e devidamente
identificadas.

4.12. Os envelopes que não forem entregues nas condições e prazos acima es pulados não gerarão
efeitos para fins de participação no procedimento.

 

5. ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1 . O Fornecedor deverá apresentar os documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação:

I. Em atendimento ao que determina o inciso II do Art. 3 da Lei 11.326, de 24 de Julho de 2006,
para fins de habilitação no processo nº: 223072.209025/2021-61, Chamada Pública: 001/2021, o
fornecedor deverá declarar sob as penas da Lei que os gêneros alimen cios a serem fornecidos
ao Centro Pedagógico da Escola de Educação Básica e Profissional da UFMG, constantes no
Projeto de Venda apresentado para par cipação no referido processo, são oriundos de
produção própria (categoria - Fornecedor Individual); ou produzidos pelos agricultores familiares
(categoria - Grupo Informal); ou produzidos pelos associados/cooperados (categoria Grupo
Formal). A declaração deverá ser elaborada conforme o modelo disponibilizado no Anexo
IV deste Edital, e entregue juntamente com os documentos de Habilitação informados nos itens
5.2.1, 5.3.1. e 5.4.1.; em acordo com a Habilitação pretendida.  

II. A fim de assegurar o cumprimento dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
previstos no ar go 37 da Cons tuição Federal de 1988, e com base no que determina o ar go 9º,
III, da Lei nº 8.666/93, para fins de habilitação no processo processo nº: 223072.209025/2021-
61, Chamada Pública: 001/2021, o fornecedor, deverá declarar sob as penas da Lei, que até a
presente data não possui, como sócio, servidor ou dirigente da Universidade Federal de Minas
Gerais - UFMG, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. A declaração será
feita conforme o modelo que se encontra disponibilizado no Anexo VI deste Edital, e entregue
juntamente com os documentos de Habilitação informados nos itens 5.2.1, 5.3.1. e 5.4.1;  e em
acordo com a Habilitação pretendida.  

III. Para fins de habilitação no processo nº: 223072.209025/2021-61, Chamada Pública: 001/2021
o fornecedor deverá declarar sob as penas da Lei nº 6.938/1981, que contribui para a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável, em cumprimento às diretrizes e critérios de
sustentabilidade ambiental previstos pelo art. 225 da Cons tuição Federal/88, e art. 6º e seus
incisos da Instrução Norma va/SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010 do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e em conformidade com o art. 3º da Lei nº
8.666/93. Além da obrigatoriedade de apresentar o registro no Cadastro Técnico Federal de
A vidades Potencialmente Poluidoras ou U lizadoras de Recursos Ambientais, em casos nos
quais a empresa exerça uma das a vidades constantes no Anexo I da Instrução Norma va no 6,
de 15 de março de 2013, do IBAMA. A declaração deverá ser elaborada conforme o
modelo disponibilizado no Anexo VII deste Edital, e entregue juntamente com os documentos de
Habilitação informados nos itens 5.2.1, 5.3.1. e 5.4.1.; em acordo com a Habilitação pretendida.  

 

5.2. ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL (NÃO ORGANIZADO EM
GRUPO).

5.2.1. O Fornecedor Individual deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo
relacionados, sob pena de inabilitação:
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I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;

II - o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60dias;

III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimen cios da Agricultura Familiar e/ou
Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor
participante;

IV - a prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em norma vas
específicas; e

V - a declaração de que os gêneros alimen cios a serem entregues são oriundos de
produção própria, relacionada no projeto de venda (conforme Anexo IV);

VI - a declaração de inexistência de servidor ou dirigente da UFMG como sócio da empresa
(conforme Anexo VI do Edital);

VII - a declaração de sustentabilidade ambiental (conforme Anexo VII do Edital);

 

5.3. ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL.

5.3.1. O Grupo Informal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo
relacionados, sob pena de inabilitação:

I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;

II - o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar par cipante, emi do nos úl mos 60
dias;

III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimen cios da Agricultura Familiar e/ou
Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura de todos os
agricultores participantes;

IV - a prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em norma vas
específicas; e

V - a declaração de que os gêneros alimen cios a serem entregues são produzidos pelos
agricultores familiares relacionados no projeto de venda (conforme Anexo IV);

VI - a declaração de inexistência de servidor ou dirigente da UFMG como sócio da empresa
(conforme Anexo VI do Edital);

VII - a declaração de sustentabilidade ambiental (conforme Anexo VII do Edital);

 

5.4. ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL

5.4.1. O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo
relacionados, sob pena de inabilitação:

I - a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

II - o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias;

III - a prova de regularidade com a Fazenda Federal, rela va à Seguridade Social e ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

IV - as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da en dade registra da no órgão
competente;

V - o Projeto de Venda de Gêneros Alimen cios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar, assinado pelo seu representante legal;

VI - a declaração de que os gêneros alimen cios a serem entregues são produzidos pelos
associados/cooperados (conforme Anexo IV);

VII – a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do
atendimento do limite individual de venda de seus cooperados/associados;

VIII - a prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em norma vas
específicas;

IX - a declaração de inexistência de servidor ou dirigente da UFMG como sócio da empresa
(conforme Anexo VI do Edital);

X - a declaração de sustentabilidade ambiental (conforme Anexo VII do Edital);

 

6. ENVELOPE Nº 02 – PROJETO DE VENDA 

6.1. No Envelope nº 02 os Fornecedores Individuais, Grupos Informais ou Grupos Formais deverão
apresentar o Projeto de Venda de Gêneros Alimen cios da Agricultura Familiar conforme o Anexo
II.

6.2. A relação dos proponentes dos projetos de vendas será apresentada em sessão pública e
registrada em ata após o término do prazo de apresentação dos projetos. O resultado da seleção será
publicado 03 (três)  dias úteis após o prazo da publicação da relação dos proponentes e no prazo de 03
(três) dias úteis o(s) selecionado(s) será(ão) convocado(s) para assinatura do(s) contrato(s).

6.3. O(s) projeto(s) de venda a ser(em) contratado(s) será(ão) selecionado(s) conforme critérios
estabelecidos pelo art. 30 da Resolução do FNDE que dispõe sobre o PNAE.

6.4. Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimen cios da Agricultura Familiar o nome, o
CPF e nº da DAP Física de cada agricultor familiar fornecedor quando se tratar de Fornecedor
Individual ou Grupo Informal, e o CNPJ E DAP jurídica da organização produ va quando se tratar de
Grupo Formal.

6.5. O valor ofertado deverá considerar todos os insumos exigidos na chamada pública, tais como
despesas com frete, embalagens, encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e
quaisquer outros necessários para o fornecimento do produto incluindo ainda a entrega diretamente
no Restaurante Setorial do Campus Pampulha, de acordo com cronograma a ser elaborado
juntamente com o(s) fornecedor (es) classificado(s) em primeiro lugar, conforme estabelecido no
item 8. e 8.1. deste Edital.

6.6. Não serão aceitas as propostas/projetos de venda com preços superiores ou inferiores ao máximo
definido no Projeto Básico - Anexo I deste Edital, no qual consta o registro de preços que foram
conseguidos a partir de pesquisa prévia realizada, cujo valor de referência foi obtido através da média
de preços cotados, conforme preconiza o art. 6º  da IN nº 73/2020. 

6.7. O Projeto de venda deverá ser apresentado em original e devidamente assinado pelo responsável
demonstrado na habilitação jurídica ou mediante procuração;

6.8.  Junto ao Projeto de Venda, o par cipante deverá informar seu endereço e fone para contato,
além de e-mail;

6.9. Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos constatada na abertura dos
envelopes poderá ser concedido abertura de prazo para sua regularização de até 05 (cinco) dias,
conforme análise da Comissão Julgadora.

 

7. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS 

7.1. Para seleção, os projetos de venda habilitadas 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.

7.2. Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:

I – o grupo de projetos de fornecedores locais tem prioridade sobre os demais grupos;

II – o grupo de projetos de fornecedores de Região Geográfica Imediata tem prioridade sobre o
de Região Geográfica Intermediária, o do estado e o do País;

III – o grupo de projetos de fornecedores da Região Geográfica Intermediária tem prioridade
sobre o do estado e do país;

IV – o grupo de projetos do estado tem prioridade sobre o do País.

 

7.3. Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:

I – os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as
comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre estes;

a) para efeitos do disposto neste inciso, devem ser considerados Grupos Formais e Grupos
Informais de assentamentos da reforma agrária, comunidades quilombolas e/ou indígenas
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aqueles em que a composição seja de, no mínimo, 50%+1 (cinquenta por cento mais um)
dos cooperados/associados das organizações produ vas respec vamente, conforme
identificação na(s)DAP(s);

b) 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 deste
ar go, têm prioridade organizações produ vas 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).

II – os fornecedores de gêneros alimen cios cer ficados como orgânicos ou agroecológicos,
segundo a Lei nº 10.831/2003, o Decreto nº 6.323/2007 e devido cadastro no MAPA;

III – os Grupos Formais sobre os Grupos Informais, estes sobre os Fornecedores Individuais, e
estes, sobre Centrais de Coopera vas (detentoras de DAP Jurídica conforme Portarias do MAPA
que regulamentam a DAP);

a) no caso de empate entre Grupos Formais, em referência ao disposto no § 2º inciso III
deste ar go, têm prioridade organizações produ vas com maior porcentagem de
agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro de
associados/cooperados, conforme DAP Jurídica;

b) em caso de persistência de empate, deve ser realizado sorteio ou, em havendo consenso
entre as partes, pode-se optar pela divisão no fornecimento dos produtos a serem
adquiridos entre as organizações finalistas.

 

7.4. Caso a EEx. não obtenha as quan dades necessárias de produtos oriundos do grupo de projetos de
fornecedores locais, estas deverão ser complementadas com os projetos dos demais grupos, em
acordo com os critérios de seleção e priorização estabelecidos nos itens 7.1 e 7.2  deste Edital.

 

8. DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

8.1. No local, data e horário fixados no preâmbulo deste Edital, a Comissão de processamento e
julgamento da Chamada Pública - Processo 001/2021 - 23072.209025/2021-61, fará a abertura dos
Envelopes de Habilitação dos fornecedores que enviaram a documentação dentro do prazo e em
conformidade com o estabelecido no presente Edital:

I- Visando à prevenção, controle e à mi gação da transmissão da COVID-19, e em
atendimento ao disposto na LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 e PORTARIA Nº 1.565,
DE 18 DE JUNHO DE 2020, e de forma a contribuir com as ações para a realização segura das
a vidades inerentes a Sessão Pública, a entrada e permanência de quaisquer
interessado no local da sessão pública está atrelada a identificação (exibindo procuração, se for o
caso, e/ou documento oficial de identificação que contenha foto), adoção dos cuidados e medidas
de higiene informados nos itens 10, 10.1 e 10.2. deste Edital e assinatura da Lista de Presença
(ANEXO X), que será impressa e disponibilizada exclusivamente pela Comissão de processamento
e julgamento da Chamada Pública;

II- Para ter o direito de representação, os interessados, por intermédio de seus representantes
deverão se iden ficar, exibindo procuração, se for o caso, e/ou documento oficial de
iden ficação que contenha foto, e realizar também a assinatura da Lista de Presença
conforme ANEXO X.

 

8.2. Os interessados que não se fizerem representar ou cujos representantes não portarem
documentos que os credenciem e os iden fiquem não poderão rubricar documentos ou pra car de
outros atos pertinentes a esta Chamada Pública.

8.3. Será admitido apenas 01 (Um) representante para cada interessado credenciado.

8.4. É vedada a representação de mais de um interessado por um mesmo representante.

8.5. Abertos os envelopes de habilitação, proceder-se-á à verificação da conformidade dos requisitos
de habilitação estabelecidos neste Edital, classificando os fornecedores que atendem aos requisitos, e
desclassificando os desconformes e incompatíveis;

8.6. Após o procedimento de habilitação dos fornecedores, proceder-se-á à abertura dos envelopes de
propostas/Projeto de Vendas dos licitantes qualificados e que tenham preenchido os requisitos de
habilitação estabelecidos neste instrumento convocatório.

8.7. Da abertura dos Abertos os envelopes de propostas/Projeto de Vendas:

I - serão abertos os envelopes contendo as propostas exclusivamente dos licitantes previamente
qualificados, e logo em seguida a realização do ato de avaliação e classificação destas propostas
de acordo com os critérios per nentes e adequados ao objeto licitado, definidos com clareza e
objetividade no instrumento convocatório;

 

8.8. Após a apuração e classificação de propostas, a Comissão de processamento e julgamento
da Chamada Pública rubricará todos os documentos averiguados.

8.9. Ao término dos processos classificação de fornecedores e rubricas, a Presidente da Comissão de
processamento e julgamento da Chamada Pública, fará o encerramento dos trabalhos e lavrará a Ata
Eletrônica, que deverá ser assinada posteriormente por todos os que es veram presentes durante a
sessão pública. 

 

9. DA ASSINATURA DA ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

9.1. Em atendimento ao que está ins tuído na Lei nº 12.527/2011, que á Lei de acesso à informação,
também conhecida como Lei da Transparência, a qual exige que os órgãos públicos mantenham seus
processos e documentos disponíveis para consulta pública em meio eletrônico na internet, a Ata da
Sessão Pública será redigida eletronicamente através da plataforma SEI (Sistema Eletrônico de
Informações), e deverá ser assinada posteriormente por todos os que se fizerem presentes na sessão
pública;

I - O SEI é uma ferramenta que tem suporte à produção, edição, assinatura e trâmite de
processos e documentos, proporcionando desta forma, a virtualização destes. Reduz o tempo de
realização das a vidades por permi r a atuação simultânea de várias unidades em um mesmo
processo, ainda que distantes fisicamente. Apresenta-se como uma solução flexível para ser
adaptada à realidade de órgãos da Administração Pública Federal, independente dos processos e
fluxos de trabalho.        

 

9.2. O acesso ao SEI/UFMG será concedido mediante prévio cadastro e aceitação de todos os termos e
condições que regem o processo eletrônico e demais normas aplicáveis, admi ndo como válida a
assinatura eletrônica na modalidade cadastrada (login/senha), e por consequência a responsabilidade
pelo uso das informações e ações efetuadas, passíveis de apuração civil, penal e administrativa:

I -  O signatário deverá efetuar cadastro e posteriormente a assinatura via link (que será enviado
para o e-mail informado no ato da assinatura da Lista de Presença da respec va Sessão). Para
isso, com o documento aberto, é preciso que o assinante siga as orientações simples e
esclarecedoras contidas na plataforma, chegando à etapa de conclusão do procedimento.

 

10. DOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA PARA PARTICIPAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA
DOS ENVELOPES

10.1 Em atendimento ao disposto na LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 e PORTARIA Nº
1.565, DE 18 DE JUNHO DE 2020, a entrada e permanência do interessado e da Comissão de
processamento e julgamento da Chamada Pública do Centro Pedagógico no local da sessão pública
está atrelada a adoção dos seguintes cuidados e medidas de higiene: 

I - Uso de máscara antes, durante e após o encerramento da diligência e/ou enquanto
permanecer dentro do espaço destinado a respectiva sessão.

II - Higienização das mãos com álcool em gel 70% na entrada do local, e ao manusear objetos
e/ou documentos durante a sessão:

a) antes do inicio das a vidades, ao manusear alimentos, ao manusear objetos
compartilhados;

b) antes e após a colocação da máscara; e
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c) após tossir, espirrar, usar o banheiro, tocar em dinheiro e manusear resíduos.

III - Evitar tocar na máscara, nos olhos, no nariz e na boca.

IV - Ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e boca com lenço de papel e descartá-los
adequadamente. Na indisponibilidade dos lenços, cobrir com a parte interna do cotovelo, nunca
com as mãos.

V - Não compar lhar, durante a sessão pública, objetos de uso pessoal, como aparelhos telefones
celulares, máscaras, copos entre outros.

VI - Evitar situações de aglomeração.

VII - Manter distância mínima de 1 (um) metro entre as pessoas que estiverem presentes.

VIII - Se es ver doente, com sintomas compa veis com a COVID-19, tais como febre, tosse, dor
de garganta e/ou coriza, com ou sem falta de ar, evitar contato sico com outras pessoas,
incluindo os familiares, principalmente, idosos e doentes crônicos, buscar orientações de saúde e
permanecer em isolamento domiciliar por 14 dias.

 

10.2. Dos Cuidados Gerais, Medidas de Distanciamento Social e Medidas de Higiene estabelecidas
pela Comissão de processamento e julgamento da Chamada Pública do Centro Pedagógico e que
deverão ser seguidas individualmente por todos os interessados que participarão da Sessão Pública:

I - Estabelecimento de orientações para a prevenção, o controle e a mi gação da transmissão da
COVID-19, higiene das mãos, etiqueta respiratória e medidas de proteção individuais e coletivas;

II - Disponibilização de estrutura adequada para a higienização das mãos, incluindo lavatório,
água, sabão líquido, álcool em gel 70%, toalha de papel descartável e lixeira de acionamento não
manual;

III -  Disponibilização de álcool 70%, para higienização de superfícies;

IV - Incentivo a lavagem das mãos ou higienização com álcool em gel 70%:

a) antes de iniciar as a vidades, de manusear alimentos, de manusear objetos
compartilhados;

b) antes e após a colocação da máscara; e

c) após tossir, espirrar, usar o banheiro, tocar em dinheiro e manusear resíduos.

V) Exigência do uso de máscaras e/ou protetores faciais em todos os ambientes pertencentes
ao local onde será realizada a sessão.

VI) Adoção de procedimentos que permitam a manutenção da distância mínima de 1 (um) metro
entre pessoas em todos os ambientes, internos e externos, ressalvadas as exceções em razão da
especificidade da a vidade ou para pessoas que dependam de acompanhamento ou cuidados
especiais, como crianças, idosos e pessoas com deficiência;

VII) Demarcação e reorganização dos locais e espaços para filas e esperas, respeitando o
distanciamento de segurança;

VIII) Implementação de barreiras sicas, como divisórias, quando a distância mínima entre as
pessoas não puder ser mantida;

IX) Limitação de ocupação de elevadores, escadas e ambientes restritos;

X) Adoção de medidas para distribuição e movimentação de pessoas ao longo da sessão nos
ambientes onde houver grande circulação, evitando concentrações e aglomerações;

XI) Controle do fluxo de pessoas na entrada, na saída e durante a u lização dos espaços de uso
comum a fim de evitar aglomeração;

XII) Demarcação de áreas que não deverão ser u lizadas indicando visualmente a limitação
máxima de pessoas no ambiente;

XIII) Implantação de Medidas de Higiene, Ven lação, Limpeza e Desinfecção a serem adotadas
individualmente e por todos os envolvidos nas atividades do local;

XIV) Reforço dos procedimentos de limpeza e desinfecção com produtos desinfetantes,
devidamente aprovados pela ANVISA, em todos os ambientes, super cies e equipamentos,
minimamente no início e término das atividades;

XV) Aumento da frequência da limpeza e desinfecção com produtos desinfetantes, devidamente
aprovados pela ANVISA, de áreas comuns e de grande circulação de pessoas durante o período
de funcionamento, com controle do registro da efetivação nos horários pré-definidos;

XVI) Realização da sessão em ambiente que permite a ven lação natural, a fim de aumentar ao
máximo o número de trocas de ar do recinto;

XVII) Medidas de Triagem e Monitoramento de Saúde a serem adotadas por todos os setores de
atividades;

XVIII) Implementação de medidas de triagem antes da entrada no estabelecimento, como
aferição de temperatura corporal, de forma a recomendar que pessoas, com aumento da
temperatura e outros sintomas gripais, não adentrem no local e busquem atendimento nos
serviços de saúde;

XIX) Estabelecimento de procedimentos para acompanhamento e relato de casos suspeitos e
confirmados da doença, incluindo o monitoramento das pessoas que veram contato com casos.
Pessoas suspeitas de COVID-19 devem buscar orientações nos serviços de saúde e manterem-se
afastadas do convívio social por 14 dias;

XX) Adoção rigorosa de procedimentos de uso, higienização, acondicionamento e descarte dos
Equipamentos de Proteção Individual - EPI e outros equipamentos de proteção, de acordo com
cada atividade, considerando também os riscos gerados pela COVID-19;

XXI) Manutenção da limpeza e ventilação do ambiente, antes, durante e após a sessão.

 

11. DAS CONSULTAS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS

11.1. No prazo de até 05 (cinco) dias úteis anteriores a data da sessão de abertura dos envelopes
qualquer interessado poderá formular ques onamento direcionado a Comissão de processamento e
julgamento da Chamada Pública do Centro Pedagógico através do e-mail scompras@cp.ufmg.br. O
esclarecimento será encaminhado ao interessado pelo e-mail registrado, e também ficará disponível
na página de divulgação da Chamada Pública 001/2021, no site do Centro Pedagógico.

11.2. O prazo de impugnação do presente Edital será de até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada
para a disputa, a qual deverá ser registrado, e encaminhado pelo e-mail scompras@cp.ufmg.br para a
Comissão de processamento e julgamento da Chamada Pública deste Centro, podendo a resposta ser
fornecida até o momento da sessão, sem prejuízo da participação do interessado.

11.3. No prazo de 05 (cinco) dias corridos após a publicação do vencedor qualquer interessado poderá
interpor recurso administra vo, o qual deverá ser registrado, e encaminhado pelo e-
mail scompras@cp.ufmg.br, à Comissão de processamento e julgamento desta Chamada Pública.

11.4. Havendo recurso administra vo todos os interessados serão comunicados através do e-mail
informado no Projeto de Venda.

11.5. Havendo recurso administra vo o interessado que se sen r prejudicado terá o mesmo prazo,
contado a par r do término do prazo do recorrente, para apresentação das contra razões na
Comissão de processamento e julgamento da Chamada Pública deste Centro.

11.6. Decidido o Recurso Administra vo pela Autoridade competente, o resultado será publicado no
Diário Oficial da União, , por meio do sítio eletrônico da Imprensa Nacional.

 

12. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS

12.1. O prazo de entrega dos produtos, no Restaurante Setorial, Campus Pampulha será de 05 (cinco)
dias úteis, a contar do recebimento do pedido de Fornecimento, emi do pela Seção de Apoio
Administra vo do Centro Pedagógico da EBAP/UFMG. Os produtos deverão ser entregues de 08:00 às
15:00 h, de acordo com cronograma a ser elaborado juntamente com o(s) fornecedor (es)
classificado(s) em primeiro lugar, conforme modelo abaixo:

 

Produtos                                Quantidade   Local da entrega                                                                                               Periodicidade de entrega  (semanal, quinzenal, mensal, etc.)
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13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento será realizado, mensalmente, até 07 (sete) dias úteis após a comprovação da
entrega dos produtos e da respec va Nota Fiscal, vedada à antecipação de pagamento, para cada
faturamento.

 

14. DA SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. As sanções administra vas estão previstas na Cláusula décima primeira do Contrato, Anexo
III deste Edital.

 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. A presente Chamada Pública será publicada em jornal de circulação local e divulgada no site
do Centro pedagógico da UFMG (www.cp.ufmg.br), e na forma de mural em local público de ampla
circulação, com antecedência de 20 (vinte) dias da data da Sessão Pública, permanecendo neste
período aberta ao recebimento dos projetos de venda, conforme ar gos nº 26 e nº 32 da Resolução
nº 6, de 08 de maio de 2020.

15.2. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente edital deverão ser objeto
de consulta, por escrito, e encaminhadas para o e-mail scompras@cp.ufmg.br à Comissão, em até 05
(cinco) dias consecutivos anteriores à data de abertura da sessão pública.

15.3. As dúvidas serão consolidadas e respondidas, por escrito, após esgotado o prazo de consulta, por
e encaminhadas a aos interessados que tenham informado seu endereço eletrônico, cabendo àqueles
que por qualquer mo vo não tenham recebido as informações no prazo es pulado o dever, no
resguardo de seus interesses, de inteirar-se sobre o teor do documento.

15.4. Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o edital e seus anexos, bem como
todas as instruções, termos e especificações técnicas presentes, informando-se de todas as
circunstâncias ou detalhes que possam de algum modo afetar a aferição dos custos e prazos
envolvidos na execução do objeto.

15.5. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
documentações, e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por essas despesas,
independentemente da condução ou do resultado do procedimento.

15.6. A par cipação neste procedimento implica plena aceitação, por parte do proponente, das
condições estabelecidas neste edital e em seus anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento
das disposições nele contidas.

15.7. Qualquer modificação no edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em
que se deu o texto original, reabrindo se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

15.8. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização da
sessão pública na data marcada, será automa camente transferida para o primeiro dia ú l
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação
contrária da Comissão ou caso fortuito que impeça a realização da mesma.

15.9. É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase deste procedimento, a
promoção de diligência des nada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

15.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e em seus anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.

15.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
proponente, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e
do interesse público.

15.12.. As normas que disciplinam este procedimento serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

15.13. Todas as peças que compõem o processo são complementares entre si. Assim, qualquer
menção formulada em um documento e omi da nos outros, será considerada como especificada e
válida. Não será admi da a argumentação de desconhecimento de obrigação a ser cumprida devido
sua omissão em algum documento.

15.14. O Edital e seus anexos, assim como os demais autos do processo administra vo, estarão
disponibilizados no site institucional www.cp.ufmg.br.

15.14.1. O Edital também será disponibilizado, na íntegra, por e-mail, mediante solicitação
enviada para scompras@cp.ufmg.br .

15.15. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia de íntegra do edital e de seus anexos, o valor
se limitara ao custo efe vo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do ar go 32, § 5º,
da Lei nº 8.666/1993.

15.16. Os casos omissos serão dirimidos pela comissão com base nas disposições das normas
aplicáveis.

15.17. O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para a
alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais), por
DAP/Ano/Entidade Executora, e obedecerá às seguintes regras:

I - Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos
individuais firmados deverão respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por
DAP/Ano/EEx.

II - Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será o
resultado do número de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica mul plicado pelo limite
individual de comercialização, utilizando a seguinte fórmula:

Valor máximo a ser contratado = nº de agricultores familiares inscritos na DAP
jurídica x R$ 20.000,00.

 

15.18. Os produtos alimen cios deverão atender ao disposto na legislação sanitária (federal, estadual
ou municipal) específica para os alimentos de origem animal e vegetal.

15.19. As aquisições serão formalizadas através de um Contrato de Aquisição de Gêneros Alimen cios
da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, que estabelecerá com clareza e precisão as
condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e
responsabilidades das partes, em conformidade com os termos desta Chamada Pública e da proposta
a que se vinculam, bem como com o Capítulo III - Dos Contratos, da Lei 8.666/1993.

 

16. DOS ANEXOS

16.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, independentemente de transcrição, os
seguintes anexos:

16.1.1.               Anexo I - Projeto Básico;

16.1.2.               Anexo II - Modelo de projeto de Venda;

16.1.3.               Anexo III - Minuta de Contrato;

16.1.4.               Anexo IV - Declaração de Origem dos Produtos;

16.1.5.               Anexo V - Termo de Recebimento;

16.1.6.               Anexo VI - Declaração de inexistência de Servidor ou Dirigente da UFMG como
Sócio da Empresa;

16.1.7.               Anexo VII - Declaração de Sustentabilidade Ambiental;

16.1.8.               Anexo VII - Recibo de Entrega de Documentação;

16.1.9.               Anexo IX - Lista de Recebimento de Documentação;

16.1.10.            Anexo IX - Lista de Presença Sessão Pública  - Chamada Pública - 001/2021;
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17. DO FORO

17.1. Por força do disposto no art. 109, inciso I, da Cons tuição Federal, o Foro da Jus ça Federal
Seção Judiciária Minas Gerais será competente para dirimir dúvidas e/ou questões resultantes de
interpretações do presente Edital. 

 

O presente documento segue assinado pelo servidor Elaborador, Pregoeiro (validador) e pela
autoridade responsável por sua aprovação, com fulcro no Regimento Interno da UFMG, cujos
fundamentos passam a integrar a presente decisão por força do art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784, de 29
de janeiro de 1999.

 

 

 

Belo Horizonte, 06 de agosto de 2021
 
 
 

___________________________________
 

Beatriz Avelino Moreira
Assistente em Administração e Pregoeira do Centro Pedagógico da Escola de Educação Básica e Profissional da

UFMG
 
 
 

_____________________________________
Maria Aparecida Pereira de Sousa

Nutricionista do Centro Pedagógico da Escola de Educação Básica e Profissional da UFMG
 
 
 
 

Aprovo o Presente Projeto Básico, e autorizo a abertura do processo licitatório.
 

_______________________________________
Marcos Elias Sala

Diretor do Centro Pedagógico
da Escola de Educação Básica e Profissional da UFMG

 

Documento assinado eletronicamente por Beatriz Avelino Moreira, Assistente em
Administração, em 06/08/2021, às 09:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Elias Sala, Diretor(a), em 06/08/2021, às
11:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de
13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida Pereira de Souza, Nutricionista-
Habilitação, em 06/08/2021, às 12:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0876311 e o código CRC 65A1BE0F.

 

 ANEXO I

ANEXO I DO EDITAL
CHAMADA PÚBLICA - 001/2021

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º  23072.209025/2021-61

PROJETO BÁSICO AQUISIÇÃO DO FNDE/PNAE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
AGRICULTURA FAMILIAR

 

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimen cios da Agricultura
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios abaixo:

 

I. Preço de aquisição é o preço a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar. (Resolução
FNDE 26/2013, Art.29, §3º, alterada pela Resolução FNDE 04/2015).

II. As quan dades solicitadas referem-se à previsão de consumo do ano le vo de 2021 e início de
2022. As entregas deverão ser fracionadas e as quan dades específicas para cada produto serão
entregues de acordo com a necessidade da Administração e conforme o cronograma a ser
elaborado juntamente com o(s) fornecedor (es) classificado(s) em primeiro lugar. As embalagens
dos produtos poderão ter outras caracterís cas, desde que obedeçam a legislação específica
vigente e com prévio acordo com o setor solicitante.

 

2. JUSTIFICATICA

2.1. Jus fica-se a necessidade de aquisição de gêneros alimen cios, para fornecimento de merenda
escolar e refeições aos alunos matriculados no Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos do
Centro Pedagógico, conforme normas do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, do
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Ministério da Educação.

 

3. DO CONTROLE DE QUALIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.1. Os produtos adquiridos para a clientela do PNAE deverão ser previamente subme dos ao controle
de qualidade, nos termos da Resolução CD/FNDE nº 26/2013 e resoluções posteriores, observando-se
a legislação aplicável aos gêneros alimen cios, estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária/Ministério da Saúde e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:

I. Os produtos hor fru granjeiros deverão ser de primeira qualidade, com caracterís ca
organolép ca inerente a cada produto, com grau de maturação adequado, intactos, sem
podridão, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem brotar, tamanho e coloração
uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, inteiras, desprovidas de
odor ou sabor estranho, sem material terroso ou sujidades, livres de substâncias tóxicas ou
nocivas, sem danos físicos e mecânicos, oriundos do manuseio e transporte para uso culinário.

 

4. DA HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR

4.1. Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua produção agrícola na forma
de Fornecedores Individuais, Grupos Informais e Grupos Formais, de acordo com o Capítulo V da
Resolução FNDE que dispõe sobre o PNAE.

4.2. A par cipação na Chamada Pública implica automa camente na aceitação integral e irretratável
dos termos e conteúdo deste Edital e seus Anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentos
em vigor; e a responsabilidade pela fidelidade e legi midade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da Chamada Pública.

4.3. O descumprimento de qualquer condição de par cipação acarretará a inabilitação do
interessado.

4.4. Os Agricultores Familiares, Empreendedores Familiares Rurais e suas organizações interessados
deverão apresentar, 02 (Dois) envelopes lacrados (separadamente), contendo o conjunto de
documentos rela vos à par cipação na presente Chamada Pública, a saber: o Envelope nº 01 (Um),
contendo os Documentos de Habilitação (conforme disposto nos itens 5., 5.2.1, 5.3.1. e 5.4.1 do Edital,
e em acordo com a Habilitação pretendida), e o Envelope nº 02 (Dois), contendo a proposta
(conforme estabelecido nos itens 6. 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. e 6.5. do Edital). Os envelopes deverão ser
entregues no Setor de Compras do Centro Pedagógico da Escola de Educação Básica e Profissional da
UFMG, com sede à Avenida Antônio Carlos, 6627 - Pampulha - Belo Horizonte - Minas Gerais -
CEP:31.270-901, devidamente iden ficados conforme indicado no item 4.5. do Edital, no período
de 10/08/21a 30/09/21 de 09:00 às 16:00 horas.

4.5. No local, data e horário fixados no preâmbulo, e em conformidade com item 4.4. deste Edital,
cada interessado deverá entregar à Comissão de processamento e julgamento da Chamada Pública, a
proposta e os documentos para habilitação, separadamente, em 02 envelopes lacrados e
indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

I - ENVELOPE nº 1 – Documentos de Habilitação - Chamada Pública nº 001/2021 do Centro
Pedagógico da UFMG

a) Tipo de Habilitação pretendida: HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL ou
HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL ou HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL
(o preenchimento deste item deve ser feito conforme a Habilitação pretendida);

II - ENVELOPES nº 2 – Projeto de Venda - Chamada Pública nº 001/2021 do Centro Pedagógico da
UFMG

a) Tipo de Habilitação pretendida: HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL ou
HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL ou HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL
(o preenchimento deste item deve ser feito conforme a Habilitação pretendida);

 

4.6. Cada par cipante deverá apresentar apenas um único Envelope nº 01 (Um), contendo os
Documentos de Habilitação, e um único Envelope nº 02 (Dois), contendo o Projeto de Venda.

4.7. Os envelopes poderão ser entregues no Setor de Compras do Centro Pedagógico da UFMG, por
qualquer pessoa, desde que esta apresente seu documento de iden dade, para a qual será emi do o
respec vo recibo, e que a respec va entrega seja realizada dentro do prazo de recebimento de
envelopes estipulado no presente Edital.

4.8. A fim de evitar riscos quanto a eventuais polêmicas sobre a entrega tempes va dos envelopes,
não será aconselhado o encaminhamento de envelope por via postal.

4.9. O Centro Pedagógico da Escola de Educação Básica da UFMG, não se responsabilizará por
envelopes entregues a secretárias, recepcionistas ou em qualquer outra repar ção do órgão que não
seja a no Setor de Compras, conforme consta neste edital e em seus anexos.

4.10. Os envelopes de Habilitação e Projeto de Venda, bem como as respec vas documentações
exigidas no Edital, deverão ser entregues, sem emendas ou rasuras, estarem legíveis e com suas
devidas identificações.

4.11. Os envelopes que não forem entregues nas condições e prazos acima es pulados não gerarão
efeitos para fins de participação no procedimento.

 

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS

5.1. No processo de seleção, os projetos de venda habilitados serão divididos em grupos, conforme
seguem:

I. grupo de projetos de fornecedores locais;

II. grupo de projetos do território rural;

III. grupo de projetos do estado e

IV. grupo de propostas do País.

 

5.2. Dentre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:

I – o grupo de projetos de fornecedores locais tem prioridade sobre os demais grupos;

II – o grupo de projetos de fornecedores de Região Geográfica Imediata tem prioridade sobre o
de Região Geográfica Intermediária, o do estado e o do País;

III– o grupo de projetos de fornecedores da Região Geográfica Intermediária tem prioridade
sobre o do estado e do país;

IV – o grupo de projetos do estado tem prioridade sobre o do País.

 

5.3.  Em cada grupo de projetos, deve-se observar a seguinte ordem de prioridade para seleção:

I – os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as
comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre estes;

a) para efeitos do disposto neste inciso, devem ser 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 cooperados/associados das organizações produ vas respec vamente, conforme
identificação na(s) DAP(s);

b) no caso de empate entre Grupos Formais de assentamentos da reforma agrária,
comunidades quilombolas e/ou indígenas, em referência ao disposto no item 6.3., inciso I
deste Edital, têm prioridade organizações produ vas 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).

II – os fornecedores de gêneros alimen cios cer ficados como orgânicos ou agroecológicos,
segundo a Lei nº 10.831/2003, o Decreto nº 6.323/2007 e devido cadastro no MAPA;

III – os Grupos Formais sobre os Grupos Informais, estes sobre os Fornecedores Individuais, e
estes, sobre Coopera vas Centrais da Agricultura Familiar (detentoras de DAP Jurídica conforme
Portarias do MAPA que regulamentam a DAP);

a) no caso de empate entre Grupos Formais, em referência ao disposto no item 6.3., inciso
III deste Edital, têm prioridade organizações produ vas com maior porcentagem de
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agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro de
associados/ cooperados, conforme DAP Jurídica;

b) em caso de persistência de empate, deve ser realizado sorteio ou, em havendo consenso
entre as partes, pode-se optar pela divisão no fornecimento dos produtos a serem
adquiridos entre as organizações finalistas.

 

5.4.  Caso a EEx não obtenha as quan dades necessárias de produtos oriundos do grupo de projetos de
fornecedores locais, estas devem ser complementadas com os projetos dos demais grupos, de acordo
com os critérios de seleção e priorização estabelecidos nos itens 7.1 e 7.2. do presente Edital.

 

6. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS

6.1. O prazo de entrega dos produtos, no Restaurante Setorial, será de 05 (cinco) dias úteis, a contar
do recebimento do pedido de Fornecimento emi da pela Seção de Apoio Administra vo do Centro
Pedagógico da EBAP/UFMG). Os mesmos deverão ser entregues de 08:00 às 15:00 h, de acordo com
cronograma a ser elaborado juntamente com o o(s) fornecedor (es) classificado(s) em primeiro lugar, 
conforme modelo abaixo:

 

Produtos                                Quantidade   Local da entrega                                                                                               Periodicidade de entrega  (semanal, quinzenal, mensal, etc.)

                                         

    

    

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. A contratante se compromete-se a:

7.1.2.  Efetuar o pagamento à Contratada do contrato, de acordo com o estabelecido neste
Projeto Básico; 

7.1.3.  Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, sob o aspecto quan ta vo
e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;

7.1.4.  Comunicar à contratada, qualquer anormalidade no objeto do Contrato, podendo recusar
o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas
no Projeto Básico;

7.1.5.  Notificar previamente à contratada, quando da aplicação de penalidades.

 

8 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A CONTRATADA, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:

8.1.1. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compa bilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na presente
licitação;

8.1.2. Atender as demais condições descritas no Projeto Básico;

8.1.3. Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto do Contrato, respondendo civil e
criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus
empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas a vidades, vier a direta ou
indiretamente, causar ou provocar à contratante e a terceiros.

 

9- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, garan da a prévia defesa em processo
regular, poderá o CONTRATANTE aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções, conforme o caso,
sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:

9.1.2.  Multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total da proposta, para o caso de ocorrer
recusa injustificada ou desinteresse para assinatura do contrato.

9.1.3.  Multa na ordem de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no fornecimento dos
produtos, sobre o valor da requisição/parcela atrasada, até o limite de 5% (cinco por cento),
independente da possibilidade de rescisão contratual, com as consequências previstas em lei,
reconhecido os direitos da Administração estabelecidos no art. 77 da Lei nº 8.666/93;

9.1.4.  Em caso de tolerância, após os primeiros 10 (dez) dias de atraso, e não sendo rescindido o
contrato, se repetir o atraso a Administração aplicará a multa em dobro;

 

9.2. Pela inexecução parcial ou total do contrato, a Administração poderá, garan ndo se o direito do
contraditório e da ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar as seguintes sanções, com
base em processo administrativo:

9.2.1.  Advertência verbal ou escrita, quando houver qualquer paralisação não autorizada ou
quando houver descumprimento de qualquer cláusula do Contrato e/ou nas faltas leves não
acarretem prejuízos de monta a execução do contrato, não eximindo o adver do das demais
sanções ou multas.

9.2.2.   Multa na ordem de 5% (Cinco por cento) sobre o valor do contrato pela inexecução
parcial e na ordem 10% (Dez por cento) sobre o valor do contrato pela inexecução total.

9.2.3.  Suspensão por até 2 (Dois) anos de par cipação em licitações na Universidade Federal de
Minas Gerais, no caso de inexecução parcial ou total do contrato, sendo aplicada segundo a
gravidade e se a inexecução decorrer de violação culposa da contratada.

9.2.4.  Declaração de inidoneidade para par cipar de licitação e contratar com as
Administrações Públicas Federal, estaduais e Municipais, quando a inexecução do contrato
decorrer de violação dolosa da contratada, enquanto perdurarem os mo vos determinantes da
punição ou até que seja promovida a sua reabilitação na forma da legislação em vigor.

 

9.3. Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei.

9.4. As penalidades acima poderão ser aplicadas isoladas ou cumula vamente, nos termos do art. 87
da Lei nº 8.666/93.

9.5. A aplicação das penalidades estabelecidas no Contrato é de competência exclusiva do Diretor
deste Centro, Senhor Marcos Elias Sala.

9.6. Não serão aplicadas as multas decorrentes de "casos fortuitos" ou "força maior", devidamente
comprovados.

9.7. Sem prejuízo da aplicação ao inadimplemento das sanções que lhe couberem, a Administração
recorrerá às garan as cons tuídas, se houverem, a fim de ressarcir-se dos prejuízos que lhe tenha
acarretado a proponente a ser contratada, podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato e
promover a cobrança judicial, por perdas e danos.

9.8. Nenhum pagamento será feito à proponente a ser contratada, que tenha sido multada, antes de
paga ou relevada a multa.

 

 

Belo Horizonte, 06 de agosto de 2021
 
 
 

_____________________________________
Maria Aparecida Pereira de Sousa

Nutricionista do Centro Pedagógico da Escola de Educação Básica e Profissional da UFMG
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Aprovo o Presente Projeto Básico, e autorizo a abertura do processo licitatório.

 
_______________________________________

Marcos Elias Sala
Diretor do Centro Pedagógico

da Escola de Educação Básica e Profissional da UFMG

 

 

ANEXO II

ANEXO II DO EDITAL
CHAMADA PÚBLICA - 001/2021

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º  23072.209025/2021-61

MODELO DE PROJETO DE VENDA

__________________________________________________________________________________________________

 
Modelo de Projeto de Venda - Grupo Formal

 

 
__________________________________________________________________________________________________

 
Modelo de Projeto de Venda - Grupos Informais
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__________________________________________________________________________________________________

 
Modelo de Projeto de Venda - Fornecedores Individuais

 

 

 

ANEXO III

ANEXO III DO EDITAL
CHAMADA PÚBLICA - 001/2021

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º  23072.209025/2021-61

MINUTA DE CONTRATO 

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, por intermédio do Centro Pedagógico da Escola de
Educação Básica e Profissional, CNPJ 17.217.985/0009-61, com sede à Avenida Antônio Carlos, 6627 -
Pampulha - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP:31.270-901, neste ato representada por seu Diretor
Marcos Elias Sala, Iden dade n.º M-6.374.731 - SSP MG, CPF n.º 026.609.516-08, doravante
denominado CONTRATANTE, e por outro lado (nome do grupo formal ou informal ou fornecedor
individual), com situado à Av. n.º ____, em (município), inscrita no CNPJ sob n.º_________ , (para
grupo formal), CPF sob n.º (grupos informais e individuais), doravante denominado (a) CONTRATADO
(A), fundamentados nas disposições das Leis n°s 11.947/2009,  13.987/2020 , e da Lei nº 8.666/93, e
tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 001/2021 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - PROCESSO
ADMINISTRATIVO N.º  23072.209025/2021-61, resolvem celebrar o presente contrato mediante as
cláusulas que seguem:

a) Em atendimento ao disposto no inciso I, Art. 73 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993,
o recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e
das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega,
consoante Anexo V deste Contrato.

b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do
preço já devem estar incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como
com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

 

Nº   Produto   Unidade     Quantidade  
*Preço de Aquisição (R$)

  Valor Unitário
(divulgado na Chamada Pública)       Valor Total            

1 ABACAXI PEROLA KG 350   
2 ALFACE LISA KG 350   
3 ALMEIRÃO KG 350   
4 BATATA INGLESA KG 3.000   
5 BETERRABA KG 2.000   
6 CENOURA KG 2.000   
7 LARANJA KG 2.000   

CLÁUSULA PRIMEIRA: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação
básica pública, verba FNDE/PNAE, semestre de 2021, descritos no quadro previsto na Cláusula
Quarta, todos de acordo com a Chamada Pública nº 001/2021, Processo nº 23072.209025/2021-
61, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação
ou transcrição.

1.

CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATADO: se compromete a fornecer os gêneros alimen cios da
Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato.

2.

CLÁUSULA TERCEIRA: O limite individual de venda de gêneros alimen cios do CONTRATADO,
será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção,
conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

3.

CLÁUSULA QUARTA: Pelo fornecimento dos gêneros alimen cios, nos quan ta vos descritos
abaixo (no quadro), de Gêneros Alimen cios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$ ____( ____________).

4.
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8 MELÃO AMARELO KG 250   
9 TOMATE ANDRÉIA KG 1.200   

VALOR TOTAL DO CONTRATO  

 

NOME/CÓD. UG:  CENTRO PEDAGÓGICO - 153294

GESTÃO: 15229

PROGRAMA DE TRABALHO: 169949

SUBELEMENTO: 33903203 

FONTE DE RECURSO: 0113150072

PLANO INTERNO:  JFF53B9601J e BFF53F9601N

       a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse
público, respeitando os direitos do CONTRATADO;

       b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inap dão do
CONTRATADO;

       c) fiscalizar a execução do contrato;

      d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

      e) Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do
CONTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da

      remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.

§1.º Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, garan da a prévia defesa em
processo regular, poderá o CONTRATANTE aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções,
conforme o caso, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:

a) Multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total da proposta, para o caso de
ocorrer recusa injustificada ou desinteresse para assinatura do contrato.

b) - Multa na ordem de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no fornecimento
dos produtos, sobre o valor da requisição/parcela atrasada, até o limite de 5% (cinco por
cento), independente da possibilidade de rescisão contratual, com as consequências
previstas em lei, reconhecido os direitos da Administração estabelecidos no art. 77 da Lei
nº 8.666/93;

c) - Em caso de tolerância, após os primeiros 10 (dez) dias de atraso, e não sendo
rescindido o contrato, se repetir o atraso a Administração aplicará a multa em dobro;

§ 2.º Pela inexecução parcial ou total do contrato, a Administração poderá, garan ndo se o
direito do contraditório e da ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar as seguintes
sanções, com base em processo administrativo:

a) - Advertência verbal ou escrita, quando houver qualquer paralisação não autorizada ou
quando houver descumprimento de qualquer cláusula do Contrato e/ou nas faltas leves não
acarretem prejuízos de monta a execução do contrato, não eximindo o adver do das
demais sanções ou multas.

b) - Multa na ordem de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato pela inexecução
parcial e na ordem 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato pela inexecução total.

c) - Suspensão por até 2 (Dois) anos de par cipação em licitações no Município de Belo
Horizonte, no caso de inexecução parcial ou total do contrato, sendo aplicada segundo a
gravidade e se a inexecução decorrer de violação culposa da contratada.

d) - Declaração de inidoneidade para par cipar de licitação e contratar com as
Administrações Públicas Federal, Estaduais e Municipais, quando a inexecução do contrato
decorrer de violação dolosa da contratada, enquanto perdurarem os mo vos
determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação na forma da
legislação em vigor.

§ 3.º Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei.

§ 4.º As penalidades acima poderão ser aplicadas isoladas ou cumula vamente, nos termos do
art. 87 da Lei nº 8.666/93.

§ 5.º A aplicação das penalidades estabelecidas no Contrato é de competência exclusiva do
Diretor deste Centro, Senhor Marcos Elias Sala.

§ 6.º Não serão aplicadas as multas decorrentes de "casos fortuitos" ou "força maior",
devidamente comprovados.

§ 7.º Sem prejuízo da aplicação ao inadimplemento das sanções que lhe couberem, a
Administração recorrerá às garan as cons tuídas, se houverem, a fim de ressarcir-se dos
prejuízos que lhe tenha acarretado a proponente a ser contratada, podendo ainda reter créditos
decorrentes do contrato e promover a cobrança judicial, por perdas e danos.

§ 8.º Nenhum pagamento será feito à proponente a ser contratada, que tenha sido multada,
antes de paga ou relevada a multa.

§ 9.º A multa aplicada após regular processo administra vo poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada
judicialmente.

a) por acordo entre as partes;

CLÁUSULA QUINTA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta dos
recursos provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)/Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), mediante classificação programá ca proveniente da
Dotação Orçamentária descrita no procedimento ordinário a seguir:

1.

CLÁUSULA SEXTA: O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta,
alínea “a”, e após a tramitação do processo para instrução e liquidação, efetuará o seu
pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior.

1.

CLÁUSULA SÉTIMA: O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para
pagamento do CONTRATADO, está sujeito a pagamento de multa de 2%, mais juros de 0,1% ao
dia, sobre o valor da parcela vencida.

2.

CLÁUSULA OITAVA: O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no
§7º do ar go 57 da Resolução do FNDE que dispõe sobre o PNAE as cópias das Notas Fiscais de
Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas,
bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimen cios da Agricultura Familiar para
Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.

3.

CLÁUSULA NONA: É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do
contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.

4.

CLÁUSULA DÉCIMA: O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os
interesses particulares poderá:

5.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:1.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Entidade
Executora e a Comissão da Merenda Escolar do Centro Pedagógico da EBAP/UFMG.

1.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública n.º 001/2021,
pela Resolução CD/FNDE nº 06/2020 e suas respectivas alterações, pela Lei nº 8.666/1993 e pelas Leis n°s
11.947/2009 e 13.987/2020, em todos os seus termos.

2.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante
acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.

3.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais
e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de
recebimento ou por fax, transmitido pelas partes.

4.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua
efe vação, por carta, consoante Cláusula Décima Quinta, poderá ser rescindido, de pleno
direito, independentemente de no ficação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos
seguintes casos:

5.
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b) pela inobservância de qualquer de suas condições;

c) por quaisquer dos motivos previstos em lei.

 

Para firmeza e validade do pactuado, e por estarem assim, justos e acordados, o presente contrato foi
lavrado e, depois de lido e achado em ordem, vai assinado digitalmente pelas partes e encaminhada
uma cópia digital aos respectivos contratados.

  

Município _______________,_____de ______________de _____. 
 
 
 

_________________________________________________
CONTRATADO(S) (Individual ou Grupo Informal)

 
_________________________________________________

CONTRATADA (Grupo Formal)
 
 

_________________________________________________
Marcos Elias Sala

Diretor do Centro Pedagógico
da Escola de Educação Básica e Profissional da UFMG

 

TESTEMUNHAS:

1.____________________________________

2.____________________________________

 

 

ANEXO IV

ANEXO IV DO EDITAL
CHAMADA PÚBLICA - 001/2021

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º  23072.209025/2021-61

 

DECLARAÇÃO DE ORIGEM DOS PRODUTOS 

 

Em atendimento ao que determina o inciso II do Art. 3 da Lei 11.326, de 24 de Julho de 2006, para fins
de habilitação no processo nº: 223072.209025/2021-61, Chamada Pública: 001/2021, declaro sob para
os devidos fins e sob as penas da Lei, que os gêneros alimen cios a serem fornecidos ao Centro
Pedagógico da Escola de Educação Básica e Profissional da UFMG, constantes no Projeto de Venda
apresentado para participação na Chamada Pública nº 001/2021 processo 23072.209025/2021-61, são
oriundos de produção própria do participante abaixo descrito:

 

__________________________________________________
Nome do produtor/grupo:

 
__________________________________________________

Número da DAP:
 

________________________________________
Local e Data

 
________________________________________

Nome do Técnico Responsável da Emater
 
 

Escritório da Emater do Município de ______________________________

 

 

ANEXO V

ANEXO V DO EDITAL
CHAMADA PÚBLICA - 001/2021

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º  23072.209025/2021-61

TERMO DE RECEBIMENTO

 

Em atendimento ao disposto no inciso I, Art. 73 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, o recebimento
das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do presente Termo de Recebimento:

 

Eu _____________________________, RG __________________, CPF __________________, declaro
para fins de recebimento defini vo que recebi e conferi os produtos entregues por
________________________________, RG __________________, CPF __________________,
constantes na Nota Fiscal nº ____________________.

 

Declaro ainda que os produtos estão de acordo com as caracterís cas e quan dades contratadas na
Chamada Pública 001/2021, Processo Administrativo n.º  23072.209025/2021-61.

 

 

 

Belo Horizonte, _____ de ____________________ de 2021.
 

Ass.: ________________________________________
Nome do responsável pelo recebimento

 

 

ANEXO VI

ANEXO VI DO EDITAL
CHAMADA PÚBLICA - 001/2021

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º  23072.209025/2021-61

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR OU DIRIGENTE DA UFMG COMO SÓCIO DA
EMPRESA

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: O presente contrato terá vigência de 01 (Um) ano e entrará em
vigor a partir de sua assinatura ou até a entrega total dos produtos.

1.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Por força do disposto no art. 109, inciso I, da Cons tuição Federal,
o Foro da Jus ça Federal Seção Judiciária Minas Gerais será competente para dirimir dúvidas
e/ou questões resultantes de interpretações do presente Edital. 

2.
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[Nome da Empresa], CNPJ ......., sediada no [endereço], declara, sob penas da lei, que até a presente
data não possui, como sócio, servidor ou dirigente da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

 

 

__________________________
Local e Data

 
_____________________________________

Assinatura devidamente identificada do representante legal
 

_________________________________
N°.do CPF ou da Identidade

 
__________________________________

Cargo
 

 

ANEXO VII

ANEXO VII DO EDITAL
CHAMADA PÚBLICA - 001/2021

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º  23072.209025/2021-61

 

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

 

Para fins de par cipação na Chamada Pública nº 001/2021, a empresa (nome completo da
proponente) -----------------------------------, CNPJ no --------------- --------------, sediada, --------------------------
------------- (endereço completo), eu _____________________ (representante legal - cargo):

 

Declaro sob as penas da Lei no 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório,
sob a modalidade Chamada Pública n.º 001/2021 instaurado pelo Centro Pedagógico da Escola de
Educação básica da Universidade Federal de Minas Gerais – CP/EBAP/UFMG, que atendemos aos
critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de
proteção do meio ambiente. Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e
cer dões per nentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito da proposta e da
obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece às diretrizes e critérios de
sustentabilidade ambiental previstos pelo art. 225 da Cons tuição Federal/88, e art. 6o e seus incisos,
da Instrução Norma va/SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010 do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão (MPOG) e em conformidade com o art. 3º da Lei nº 8.666/93. 

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de
A vidades Potencialmente Poluidoras ou U lizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa
exerça uma das a vidades constantes no Anexo I da Instrução Norma va no 6, de 15 de março de
2013, do IBAMA.

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

 

__________________________________
Local e Data

 
_____________________________________

Assinatura devidamente identificada do representante legal
 

_________________________________
N°.do CPF ou da Identidade

 
__________________________________

Cargo
 

 

ANEXO VIII

ANEXO VIII DO EDITAL
CHAMADA PÚBLICA - 001/2021

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º  23072.209025/2021-61

 

RECIBO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

 

Eu, ________________________________, matrícula SIAPE n. ________________________,
presidente/membro da Comissão de Processamento e Julgamento da Chamada Pública 001/2021 do
Centro Pedagógico da UFMG - Processo  - 23072.209025/2021-61, cons tuída pela Portaria n. 1702,
de 04 de março de 2021, RECEBI, do(a) Sr(a). 
______________________________________________________, portador(a) do RG
n._______________________________________________, os seguintes documentos:

 

 

                       NOME DO FORNECEDOR                                          DOCUMENTO   SIM   NÃO *OBSERVAÇÕES QUANTO A IDENTIFICAÇÃO EXTERNA E CONDIÇÕES DE INVIOLABILIDADE DOS ENVELOPES

 

Envelope nº 01 (Um) - Documentos de
Habilitação    

Envelope nº 02 (Dois) - Proposta/Projeto de
Venda    

 

Envelope nº 01 (Um) - Documentos de
Habilitação    

Envelope nº 02 (Dois) - Proposta/Projeto de
Venda    

 

Envelope nº 01 (Um) - Documentos de
Habilitação    

Envelope nº 02 (Dois) - Proposta/Projeto de
Venda    

 

* Os envelopes deverão estar completamente lacrados e perfeitamente iden ficados no ato da
entrega, conforme consta nos itens 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10. e 4.11.; situações
adversas a essas serão anotadas no campo de observações do Recibo de Entrega de
Documentação para fins registro.

 

 

__________________________________
Local e Data
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__________________________________

Presidente/Membro da Comissão de Processamento e Julgamento
da Chamada Pública 001/2021 do Centro Pedagógico da UFMG

 

 

ANEXO IX

ANEXO IX DO EDITAL
CHAMADA PÚBLICA - 001/2021

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º  23072.209025/2021-61

 

LISTA DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO

 

           
NOME DO FORNECEDOR 

                                      
  DOCUMENTO   SIM   NÃO 

NOME E
ASSINATURA

DO
ENTREGADOR

Nº DO
DOCUMENTO

DE
IDENTIDADE

DATA HORÁRIO

*OBSERVAÇÕES
QUANTO A

IDENTIFICAÇÃO
EXTERNA E

CONDIÇÕES DE
INVIOLABILIDADE
DOS ENVELOPES

 

Envelope nº 01
(Um) -
Documentos de
Habilitação 

       

Envelope nº 02
(Dois) -
Proposta/Projeto
de Venda 

       

 

Envelope nº 01
(Um) -
Documentos de
Habilitação 

       

Envelope nº 02
(Dois) -
Proposta/Projeto
de Venda

       

 

Envelope nº 01
(Um) -
Documentos de
Habilitação 

       

Envelope nº 02
(Dois) -
Proposta/Projeto
de Venda 

       

 

* Os envelopes deverão estar completamente lacrados e perfeitamente iden ficados no ato da
entrega, conforme consta nos itens 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10. e 4.11.; situações
adversas a essas serão anotadas no campo de observações da Lista de Recebimento de
Documentação para fins registro.

 

 

__________________________________
Local e Data

 
__________________________________

Presidente/Membro da Comissão de Processamento e Julgamento
da Chamada Pública 001/2021 do Centro Pedagógico da UFMG

 

 

ANEXO X

ANEXO X DO EDITAL
CHAMADA PÚBLICA - 001/2021

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º  23072.209025/2021-61

 

LISTA DE PRESENÇA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DE ENVELOPES  DA CHAMADA PÚBLICA -
001/2021 - CP/UFMG

 

DATA __/___/___

NOME DO FORNECEDOR Nº DO DOCUMENTO DE
IDENTIDADE EMPRESA *E-MAIL ASSINATURA

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

* O e-mail informado será registrado para efe vação de cadastro na plataforma SEI (Sistema
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Eletrônico de Informações), para que o interessado faça posteriormente a assinatura da Ata Eletrônica
da Sessão Pública. Conforme especificado nos itens 9.1. e 9.2. do presente Edital, a Ata será redigida
eletronicamente e deverá ser assinada posteriormente por todos os que se fizerem presentes na Sessão
Pública;

 

Assinatura dos integrantes da Comissão de Processamento e Julgamento da Chamada Pública
001/2021 do Centro Pedagógico da UFMG que estiveram presentes:                           

 

 

 __________________________________

Isabela Lira Gouveia Jacinto

Membro da Comissão de Processamento e Julgamento

da Chamada Pública 001/2021 do Centro Pedagógico da UFMG

 

__________________________________

Jurema Heloísa Coutinho

Membro da Comissão de Processamento e Julgamento

da Chamada Pública 001/2021 do Centro Pedagógico da UFMG

 

__________________________________

Maria Aparecida Pereira de Souza

Membro da Comissão de Processamento e Julgamento

da Chamada Pública 001/2021 do Centro Pedagógico da UFMG

 

__________________________________

Rodolfo Gomes de Sousa

Membro da Comissão de Processamento e Julgamento

da Chamada Pública 001/2021 do Centro Pedagógico da UFMG

 

__________________________________

Andreia Alves da Cunha

Vice - Presidente da Comissão de Processamento e Julgamento

da Chamada Pública 001/2021 do Centro Pedagógico da UFMG

__________________________________

 

Beatriz Avelino Moreira

Presidente da Comissão de Processamento e Julgamento

da Chamada Pública 001/2021 do Centro Pedagógico da UFMG

Referência: Processo nº 23072.209025/2021-61 SEI nº 0876311
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