
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Governo do Estado de Mato Grosso 

Prefeitura Municipal de Rosário Oeste 

 

 

 
CHAMADA PUBLICA  Nº 001/2016 

 
 
 
 
 
 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER A REDE 
PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE/MT CONFORME 
QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DO 
FORNECIMENTO CONTIDA NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO 
 
 
Dia: 24/02/2016 
HORÁRIO: 09:00 HORAS 
 
 
 
Entrega dos Envelopes: Até as  09:00 horas, do dia   24/02/2016. 
Edital Completo: Afixado no endereço da Prefeitura Municipala e pelo e-mail: 
licitacaorosario@hotmail.com  
Abertura dos envelopes : Às 09:00 horas,  do dia 24 de Fevereiro de 2016, no 
endereço acima. 
Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente 
pela Lei 8.666 de 21/06/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98) 
    

Rosário Oeste – MT, 05 de Fevereiro  de 2016. 
 

 
 

Eziéle Regina B. de Santana 
Pregoeira Oficial  

 
 
 
 

PROCESSO LICITATORIO Nº 004/2016 
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EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA  Nº 001/2016 
 

1. PREÂMBULO 
 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE - MT, C.N.P.J. nº 24.772.147/0001-68, localizada na Rua 
Paço Municipal Júlio Domingos de Campos, S/Nº, Centro, Rosário Oeste - MT, CEP 78.490-000, TORNA 
PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que está realizando aquisição de gêneros alimentícios da 
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinado ao atendimento do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar/PNAE, considerando o disposto no art. 21, da Resolução/CD/FNDE n° 38, de 
16/07/2009, com finalidade de apresentar Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar para Alimentação Escolar e habilitação dos fornecedores. A documentação dos interessados 
deverá ser entregue no endereço supramencionado até a data de 24 de Fevereiro de 2016. 
 
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Os envelopes deverão ser protocolados no setor de protocolo da 
Prefeitura Municipal de Rosário Oeste até às 09:00 horas do dia 24 de Fevereiro de 2016.  
 
ABERTURA DOS ENVELOPES: dia de 24 de Fevereiro de 2016  
HORÁRIO:  09:00HS 
LOCAL DE JULGAMENTO: Sala de Licitação, na Sede da Prefeitura Municipal de Rosário Oeste, situada no 
Paço Municipal na Rua Otávio Costa, s/n - Santo Antonio - Rosário Oeste/MT 
 
Após conhecimento do texto do edital e anexos, as cópias dos mesmos poderão ser retiradas via internet, 
no sítio da Prefeitura: www.rosariooeste.gov.mt.br  
Os documentos para habilitação, bem como a proposta, deverão ser entregues em envelopes separados, 
lacrados, opacos, indevassáveis e com identificação externa do seu conteúdo no local e hora acima 
estipulados. 
 
Os interessados deverão apresentar no início da sessão os seguintes documentos, os quais deverão 
obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus anexos, que dele fazem parte 
integrante: 

a)   Credenciamento; 
b)   Declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação; 
c)   Envelope proposta de preços; 
d)   Envelope com os documentos de habilitação.  
 
A convocação de interessados dar-se-á através de publicação de aviso no Jornal Oficial dos Municípios – 
AMM, Diário Oficial TCE/MT, site (www.rosariooeste.gov.mt.br) e Mural da Prefeitura Municipal de 
Rosario Oeste/MT, duvidas poderá ser solicitadas pelo email: licitacaorosario@hotmail.com; 
 
Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira Oficial e sua Equipe de apoio da Prefeitura Municipal de 
Rosario Oeste/MT: designada pela Portaria conforme anexo.   
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2. DO OBJETO DO PREGÃO 
  
2.1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR 
FAMILIAR RURAL PARA ATENDER A REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ROSARIO 
OESTE/MT CONFORME QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DO FORNECIMENTO 
CONTIDA NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. 
 
2.2 – Em nenhuma hipótese, para as quantidades definidas nesta licitação, o abastecimento da secretaria, 
será feito pelos adjudicatários, fora do prazo de 24 (vinte e quatro) horas de entrega no Município de 
ROSARIO OESTE/MT.  
  

3. DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 

3.1 Os recursos para atendimento das respectivas despesas constam do orçamento para o exercício de 
2.016, com as seguintes dotações orçamentárias: 

Órgão – 05 
Unidade: Secretária Municipal de Educação 
Projeto/Atividade: 2026 – Manut. do Programa Merenda Escolar –Ens. Fund. e EJA  AE Elemento de despesa 
Elemento de Despesas: 0171-05.001.12.306.0017.2026.33903000 

 
Órgão – 05  
Unidade: Secretária Municipal de Educação 
Projeto/Atividade: 2026 – Manut. do Programa Merenda Escolar –Creche e Pre 
Elemento de despesa – 0172-05.001.12.306.0017.2027.33903000                                                                                                                                                         

  
4. DA PARTICIPAÇÃO 

 4.1  Poderão participar deste certame todas as empresas que preencherem as condições de 
credenciamento constantes deste Edital, e ainda, estejam de acordo com a legislação vigente (Federal, 
Estadual e Municipal) que o regulamente. 

4.2. Poderão participar dos itens que integram a Agricultura Familiar, as Cooperativas, Associações e os 
Empreendedores Familiares  Rurais, detentores de Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar – DAP Física e/ou Jurídica, conforme a Lei da Agricultura Familiar nº. 
11.326, de 24 de julho de 2006, e enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
– PRONAF, organizados em grupos formais e/ou informais, que atenderem a todas as exigências deste edital e 
seus anexos.  

4.3. É condição para a participação na presente licitação à apresentação pelas licitantes, até a data, horário 
e no local indicado no preâmbulo deste Instrumento Convocatório, os envelopes separados, não 
transparentes e lacrados que serão identificados da seguinte forma: 

DA(S) PROPOSTA(S) DE VENDA (envelopes nº01)  
 

EVNELOPE 01 – PROPOSTA DE VENDA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE 
CHAMADA PUBLICA  N.  
RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL E N. DO C.N.P.J. DO LICITANTE. 
ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE, TELEFONE E E-MAIL. 
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DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO (envelope nº02) 
 

ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE 
PREGÃO PRESENCIAL N.  
RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL E N. DO C.N.P.J. DO LICITANTE. 
ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE, TELEFONE E E-MAIL 

 

4.4 Para o caso da indicação acima referida apresentar-se incompleta ou com algum erro de transcrição 
nos envelopes, ou mesmo inversão dos envelopes (proposta no envelope de documentação ou vice-versa), 
tais fatos não constituirão motivo para exclusão da empresa do procedimento licitatório, desde que a 
incorreção apontada não cause dúvida ou não atrapalhe o andamento do processo; 

4.5 Em nenhuma hipótese serão recebidos os envelopes contendo a proposta de preços e a documentação 
posteriormente ao prazo limite estabelecida neste Edital; 
 

5. DA ENTIDADE ARTICULADORA 

5.1. Os Grupos Informais deverão ser cadastrados/credenciados junto à Entidade Executora (Prefeitura) 
por uma Entidade Articuladora, responsável técnica pela elaboração do Projeto de Venda de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar, conforme Anexo I.  

5.2. A Entidade Articuladora deverá estar cadastrada no Sistema Brasileiro de Assistência e Extensão 
Rural – SIBRATER ou ser Sindicato de Trabalhadores Rurais, Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura 
Familiar ou entidades credenciadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA para emissão da 
DAP.  

5.3. As funções da Entidade Articuladora serão de assessorar a articulação do Grupo Informal com o ente 
público contratante na relação de compra e venda, como também, comunicar ao controle social local a 
existência do grupo, sendo esse representado prioritariamente pelo CAE, Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural – CMDR e Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEA, 
quando houver.  

5.4. A Entidade Articuladora não poderá receber remuneração, proceder à venda nem assinar como 
proponente. Não terá responsabilidade jurídica nem responsabilidade pela prestação de contas do Grupo 
Informal. 

 
6. DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO 

6.1. Serão aceitos somente produtos de primeira qualidade, conforme descrição dos produtos contida nos 
anexos.  

6.2. Como critério classificatório os fornecedores dos PRODUTOS QUE SÃO BENEFICIADOS (ANEXO I), 
deverão encaminhar juntamente com a documentação exigida, uma cópia do Alvará Sanitário e/ou do Selo 
de Inspeção Municipal(SIM);  

6.3. Os produtos Hortifrutigranjeiros deverão obedecer às seguintes condições de qualidade:  
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A. Grau de maturação deverá ser uniforme;  
B. Serão aceitos frutos com danos mecânicos de até 5%;  
C. Serão aceitos frutos manchados até 3%;  
D. Não serão aceitos frutos deteriorados;  
E. Não serão aceitos frutos danificados por doenças/pragas;  
F. Deverão vir selecionados, apresentando padronização de tamanho.  

6.4. A Ordem de Fornecimento dos Hortifrutigranjeiros e dos produtos beneficiados será de acordo com o 
Cronograma semanal acima citado, podendo sofrer cancelamentos e/ou alterações para mais ou para 
menos nas quantidades e possíveis substituições com até 24 horas de antecedência da entrega. A entrega 
será de acordo com a quantidade constante na autorização de fornecimento.  

6.5. O Termo de Recebimento da Agricultura Familiar deverá ser expedido logo após o recebimento da 
mercadoria pelo funcionário responsável pelo recebimento, sendo este recibo a base para expedição das 
notas fiscais do agricultor e consequentemente a garantia do pagamento.  

6.6. Todos os itens serão adquiridos de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Educação 
para o PNAE. 
 

7. CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 
7.2 Grupos Informais de Agricultura Familiar e de Empreenderes Familiares Rurais deverão entregar ao 
setor de licitação os seguintes documentos a serem avaliados: 
I – Cópia e original de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
II – Cópia da declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(PRONAF) DAP principal, ou extrato da DAP, de cada Agricultor Familiar participante; 
III – Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar (anexo 1) 
elaborado conjuntamente entre o grupo Informal e Entidade Articuladora e assinado por todos os 
Agricultores Familiares participantes; 
IV – Para produtos de origem animal apresentar documentação comprobatória de serviço de Inspeção 
podendo ser municipal, estadual ou federal; 
V - Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria; 
relacionados no projeto de venda; 
VI – prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial quando for o caso. 
 
7.3 Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais, constituídos em 
Cooperativas e Associações deverão entregar ao setor de licitação os seguintes documentos a serem 
avaliados: 
I – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
II – Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Jurídica para  associações e cooperativas; 
III – cópias das certidões negativas junto ao INSS, FGTS, Receita Federal e Dívida Ativa da União; 
IV – Cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada na Junta Comercial, no caso 
de cooperativas, ou em Cartório de registro Civil de pessoa Jurídica, 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; 
V – Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação Escolar (Anexo 1); 
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VI – Para produtos de origem animal apresentar documentação comprobatória de Serviço de inspeção, 
podendo ser municipal, estadual ou federal; 
VII – Prova de atendimento de requisitos  previstos em lei especial, quando for o caso. 
 
7.3.1. Todos os documentos deverão ser apresentados em original ou em cópia autenticada por 
cartório ou por servidor qualificado do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Rosário 
Oeste/MT, até 24 horas antes da abertura da sessão. Não serão autenticados documentos no 
momento da sessão. 
 
7.3.2. Em caso de ausência ou irregularidade de qualquer dos documentos acima listados, será concedido o 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis para regularização dos mesmos. 
  

8. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  
  
8.1    No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a Sessão Pública de processamento deste 
processo, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.  
  
8.3    A análise das propostas será feita separadamente por ITEM pela Pregoeira e visará o atendimento 
das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
a)  Que não atenderem às especificações, prazos e condições, inclusive no que tange à descrição do objeto 
e de seus elementos; 
b) Cujo Item não for de boa qualidade ou não for condizente com o objeto desta licitação; 
c) Que apresentarem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais proponentes; 
d)  Cujo preço apresente-se manifestamente inexeqüível, salvo hipótese de erro gráfico; 
e)  Cujos preços das propostas ultrapassarem o valor de referencia  especificado conforme     Anexo I. 
 
 

9. DO RECURSO ADMINISTRATIVO  
 
9.1    No final da sessão, a proponente que participou do certame ou que tenha sido impedida de fazê-lo, se 
presente à sessão, deverá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer. 
9.2    Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa/fase/procedimento do certame, 
a proponente interessada deverá manifestar-se imediata e motivadamente a respeito, procedendo-se, 
inclusive, o registro das razões em ata. 
9.3    As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentarem contra-razões em igual 
número de dias que começarão a correr no término do prazo da recorrente. 
9.4    Após a apresentação das contra-razões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto a Pregoeira 
examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou encaminha-la, devidamente informado, à 
autoridade competente para decisão. 
9.5    Os autos do certame permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço e horários 
previstos neste edital. 
 

10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
 
10.1    A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso importará na 
decadência do direito de recurso, competindo aa Pregoeira adjudicar o objeto do certame à(s) 
proponente(s) vencedora(s). 
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 10.2    Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminha-lo devidamente 
informando ao Chefe do Poder Executivo Municipal. 
 10.3    Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Chefe do Poder  Executivo 
Municipal adjudicará o objeto do certame à(s) proponente(s) vencedora(s) e homologará o procedimento. 
 10.4 A Pregoeira poderá sugerir, ainda, a anulação e revogação do procedimento, o que será devidamente 
decidido pelo Chefe do Executivo Municipal. 
10.5    Compete ao Chefe do Poder Executivo Municipal homologar o certame. 
10.6  A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação  
 
 

11. DAS OBRIGAÇÕES   
 
CONTRATADA: 
11.1. Sempre que notificado de que o Município efetivará a contratação, a licitante vencedora  deverá 
retirar a Nota de Empenho e respectiva Ordem de Fornecimento, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas  neste certame. Recebida a Requisição, a empresa 
vencedora do certame obriga-se a: 
 
11.1.1. Atender a Ordem de Fornecimento do Município fornecendo os produtos de acordo com a ordem 
de fornecimento.  
 
11.1.2 Entregar e descarregar os produtos em local designado pelo Município em horário de 
funcionamento dos estabelecimentos de ensino, não será aceito a entrega em horário não previsto 
neste edital. 
  
 
 
CONTRATANTE: 

 
11.2 Uma vez firmada o contrato, o Município se obriga a: 
 

a) Garantir a detentora do Contrato, desde que em igualdade de condições, a preferência no 
fornecimento, sempre que os preços forem compatíveis com os preços de mercado constatados 
mediante prévia e ampla pesquisa. 

b) Negociar com a Detentora do Contrato, sempre os preços de mercados resultantes da pesquisa 
de preços estiverem menor que os registrados. 

c) Acompanhar e fiscalizar,  através  de  servidor  designado  pela  Administração,  o cumprimento   
dos   termos  da  proposta  de  preços  devidamente  assinada, anotando em registro próprio as falhas 
detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam  medidas 
corretivas por parte da licitante vencedora; 

d) Efetuar o pagamento à licitante vencedora, na forma e prazos estabelecidos neste Edital e no 
Contrato a ser firmada entre as partes, procedendo-se à retenção dos tributos devidos, consoante a 
legislação vigente; 

e) Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela licitante vencedora, bem como 
sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

f) Identificar aqueles inadimplentes que não tenham cumprido com as especificações técnicas, 
marcas, quantidades e obrigações estabelecidas neste edital e na de registro para aquisição da merenda 
escolar. 
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12. DO PRAZO, LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO  
 
12.1 Os produtos aprovados, objeto deste edital, e suas respectivas marcas deverão ser entregues de 
acordo com as quantidades e endereço especificados na Ordem de Fornecimento emitida pela secretaria 
Municipal de Educação durante todo o período da licitação. Caso o fornecedor alegue não poder cumprir a 
entrega de algum produto ou marca o mesmo deverá cumprir a entrega ou arcará com as punições 
previstas neste Edital. 

 
 

  13. DO PAGAMENTO   
 
13.1.  A  empresa  licitante  deverá  apresentar  juntamente  com  as  mercadorias  as  notas  fiscais 
correspondentes ao  fornecimento, devidamente processadas em duas vias, com todos  os  campos  
preenchidos, sem  rasuras  e  devidamente  atestada  pelo servidor  designado  pela Administração, 
devendo ainda estar acompanhada das cópias das Ordens de Fornecimento autorizadas pela Secretaria 
Municipal de Educação. 

 
13.2.  Do reajuste 
13.2.1. Os preços dos produtos apresentados nas propostas serão permanentes e irreajustáveis de 
acordo com a legislação vigente. 
 
 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
14.1      As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 
respeitada a igualdade de oportunidade entre as proponentes e desde que não comprometam o interesse 
público, a finalidade e a segurança desta aquisição. 
14.2  O resultado deste certame será divulgado por publicação no Jornal Oficial dos Municípios – AMM, do 
Diário Oficial TCE/MT. 
14.3  É facultado qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre este edital e 
seus anexos, em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, bem como 
solicitar providências ou impugnar o ato convocatório deste certame. 
14.4 Os  casos omissos do presente certame serão solucionados pela Pregoeira. 
 
14.5    Integram o presente certame: 
1)  Anexo I –   Termo de Referência/Modelo de Proposta; 
2)  Anexo II –  Minuta da ata de contrato; 
3)  Anexo IV -  modelo de Declaração de Situação Regular perante o  Ministério do Trabalho;  
4)  Anexo IV -  Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente; 
5)  Anexo V -    Modelo de Termo de Procuração; 
6)  Anexo VI -   Modelo de Termo de Credenciamento;  
7 ) Anexo VII-   Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação; 
8) Anexo VIII -  Modelo de Requerimento De Benefício Do Tratamento Diferenciado E Declaração Para 
Microempresas E Empresas De Pequeno Porte 
9) Anexo IX – Termo de Compromisso 
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14.6      Esta licitação será regida pela Lei Federal nº 10.520/2002, e, subsidiariamente e no que couber, 
pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, sendo a Pregoeira autoridade soberana para resolver todas 
e quaisquer pendências surgidas na sessão Pública deste Pregão. 
14.7  A Prefeitura do Município de Rosário Oeste/MT reserva-se o direito, quando for o caso, de revogar, 
anular, adquirir, ou rejeitar todas as propostas, desde que justificadamente haja conveniência 
administrativa para o caso, em prol do interesse público, nos ditames do artigo 3º, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações, obrigando-se os fornecedores ao cumprimento integral de suas propostas, nas 
condições definidas neste edital. 
14.8  A participação nesta licitação implica na aceitação das condições ora discorridas, bem como em todas 
as disposições legais que, direta ou indiretamente, venham a incidir neste procedimento. 
14.9 - Todos os horários constantes deste Edital têm como referência o horário oficial de Mato Grosso. 
 

15. DO FORO 

15.1. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com a presente licitação, fica eleito o Foro 
da Comarca de Rosário Oeste/MT, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.   

                                                                                      Rosário Oeste-MT,  05  de Fevereiro de 2016. 

 
Eziéle Regina B. de Santana 

Pregoeira Oficial  
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ANEXO I 
TERMO DE REFERENCIA 

 
1.1. A presente licitação tem como objeto à AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER A REDE PUBLICA DE ENSINO DO 
MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE/MT CONFORME QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES 
GERAIS DO FORNECIMENTO CONTIDA NO TERMO DE REFERENCIA, com previsão para entrega mensal, 
de acordo com autorização de fornecimento, para atender aos alunos matriculados nas unidades Escolares 
do Município, discriminados no quadro abaixo, conforme descrição e demais condições deste edital e seu 
anexos.   
 
1.2. Será firmado contrato com a vencedora da licitação, definindo-se, desde já, a entrega dos itens que 
será efetuada de acordo com a autorização de fornecimento emitida pela Secretária Municipal de 
Educação, não sendo permitida a entrega total, exceto se por autorização. 
 
 

Especificação de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar 2016. 
 

ITEM UND QUANT. DESCREIÇÃO 
ESPECIFICAÇÃO V.U 

   01 Kg 200 Abacate  
Semi maduro. Firme e sem rachaduras, sem amolecimento. Cor – própria, 
conforme espécie e variedade. Odor – aroma próprio, conforme espécie e 
variedade. Sabor – sabor próprio, conforme espécie e variedade. 

6,79 

02 Kg 950 
Abacaxi 

 

Sabor adocicado natural da fruta, encorpada, firme, sem amolecimento. Cor 
– própria, conforme espécie e variedade. Odor – aroma próprio, conforme 
espécie e variedade. Sabor – sabor próprio, conforme espécie e variedade. 
 

5,99 

03 Kg  1.390 
Abóbora 

 

Frescos, íntegros, firmes, , isentas de matéria terrosa, rachaduras, 
perfurações ou cortes, moluscos e larvas. Não podem estar amassados, 
murchos ou apresentando sinais de doença. 

2,00 

04 Kg 205 
Abobrinha 

verde 

Frescos, íntegros, firmes, , isentas de matéria terrosa, rachaduras, 
perfurações ou cortes, moluscos e larvas. Não podem estar amassados, 
murchos ou apresentando sinais de doença. 

2,20 

05 kg 500 Acelga  

Produto  de  primeira,  fresca, compacta  e  firme,  isenta  de enfermidades, 
larvas, material  terroso  e  umidade  externa  anormal, tamanho, coloração  
uniforme,  devendo  ser  bem desenvolvida. Cor – própria, conforme 
espécie e variedade. Odor – aroma próprio, conforme espécie e variedade. 
Sabor – sabor  próprio, conforme espécie e variedade. 

5,99 

06 Maço 1.030 Alface 

Produto  de  primeira,  fresca, compacta  e  firme,  isenta  de enfermidades, 
larvas, material  terroso  e  umidade  externa  anormal, tamanho, coloração  
uniforme,  devendo  ser  bem desenvolvida. Cor – própria, conforme espécie e 
variedade. Odor – aroma próprio, conforme espécie e variedade. Sabor – 
sabor  próprio, conforme espécie e variedade. 

2,69 

07 Kg 775 
Banana da 

terra 

Em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniforme,  com  polpa  firme  
e  intacta,  devendo  ser  bem desenvolvida  e  madura,  sem  danos  físicos  
e  mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Cor – própria, conforme 
espécie e variedade. Odor – aroma próprio, conforme espécie e variedade. 
Sabor – sabor próprio, conforme espécie e variedade. 

4,90 

08 Kg 1.950 Banana maça 

Em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniforme,  com  polpa  firme  
e  intacta,  devendo  ser  bem desenvolvida  e  madura,  sem  danos  físicos  
e  mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Cor – própria, conforme 
espécie e variedade. Odor – aroma próprio, conforme espécie e variedade. 
Sabor – sabor próprio, conforme espécie e variedade 

5,69 
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09 Kg 3.460 
Banana 
nanica 

Em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniforme,  com  polpa  firme  
e  intacta,  devendo  ser  bem desenvolvida  e  madura,  sem  danos  físicos  
e  mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Cor – própria, conforme 
espécie e variedade. Odor – aroma próprio, conforme espécie e variedade. 
Sabor – sabor próprio, conforme espécie e variedade 

2,89 

10 Kg 375 Batata doce 

Aspecto rganoléptico – estar livre da maior parte de terra aderente a casca, 
não apresentar rachaduras na casca e estar isenta de insetos. 
Cor – própria, conforme espécie e variedade. Odor – aroma próprio, conforme 
espécie e variedade. Sabor – sabor próprio, conforme espécie e variedade. 

4,19 

11 Kg 500  Brócolis  

Produto  de  primeira,  fresca, compacta  e  firme,  isenta  de enfermidades, 
larvas, material  terroso  e  umidade  externa  anormal, tamanho, coloração  
uniforme,  devendo  ser  bem desenvolvida. Cor – própria, conforme espécie e 
variedade. Odor – aroma próprio, conforme espécie e variedade. Sabor – 
sabor  próprio, conforme espécie e variedade. 

4,99 

12 Maço 1200 Cheiro verde 

Produto  de  primeira,  fresca, compacta  e  firme,  isenta  de enfermidades, 
larvas, material  terroso  e  umidade  externa  anormal, tamanho, coloração  
uniforme,  devendo  ser  bem desenvolvida. Cor – própria, conforme espécie e 
variedade 

2,99 

13 Kg 1.000 Chuchu  

Produto  de  primeira,  fresca, compacta  e  firme,  isenta  de enfermidades, 
material  terroso  e  umidade  externa  anormal, tamanho, coloração  
uniforme,  devendo  ser  bem desenvolvida. Cor – própria, conforme espécie e 
variedade. Odor – aroma próprio, conforme espécie e variedade. Sabor – 
sabor próprio, conforme espécie e variedade. 

3,79 

14 Maço 650 Couve  

Produto  de  primeira,  fresca, compacta  e  firme,  isenta  de enfermidades, 
larvas, material  terroso  e  umidade  externa  anormal, tamanho, coloração  
uniforme,  devendo  ser  bem desenvolvida. Cor – própria, conforme espécie e 
variedade. Odor – aroma próprio, conforme espécie e variedade. Sabor – 
sabor  próprio, conforme espécie e variedade. 

3,50 

15 Kg 500 Couve-flor  

Produto  de  primeira,  fresca, compacta  e  firme,  isenta  de enfermidades, 
larvas, material  terroso  e  umidade  externa  anormal, tamanho, coloração  
uniforme,  devendo  ser  bem desenvolvida. Cor – própria, conforme espécie e 
variedade. Odor – aroma próprio, conforme espécie e variedade. Sabor – 
sabor  próprio, conforme espécie e variedade. 

7,99 

16 Kg 3.550 
Laranja 

 

Sabor adocicado natural da fruta, encorpada, firme, sem amolecimento. Cor 
– própria, conforme espécie e variedade. Odor – aroma próprio, conforme 
espécie e variedade. Sabor – sabor próprio, conforme espécie e variedade. 

2,39 

17 Kg 230 Limão  
Sabor natural da fruta, encorpada, firme, sem amolecimento. Cor – própria, 
conforme espécie e variedade. Odor – aroma próprio, conforme espécie e 
variedade. Sabor – sabor próprio, conforme espécie e variedade. 

4,59 

19 Kg  
 

8.795 
    

Maça Nacional 
In  natura, tamanho médio, vermelha, de primeira qualidade, com grau de 
maturação que suporte manipulação, transporte e a conservação em 
condições adequadas  até seu consumo. 

8,49 

20 Kg 1.200 Mamão  

Semi maduro. Firme e sem rachaduras, sem amolecimento. Cor – própria, 
conforme espécie e variedade. Odor – aroma próprio, conforme espécie e 
variedade. Sabor – sabor próprio, conforme espécie e variedade. 

2,20 

21 Kg 1.200 Mandioca  

Raízes grandes no grau normal de evolução no tamanho, sabor e cor 
próprios da espécie, sem sujidades.  Cor – própria, conforme espécie e 
variedade. Odor – aroma próprio, conforme espécie e variedade. Sabor – 
sabor próprio, conforme espécie e variedade. 

2,49 

22 Kg 160 Maracujá 
Sabor adocicado natural da fruta, encorpada, firme, sem amolecimento. Cor 
– própria, conforme espécie e variedade. Odor – aroma próprio, conforme 
espécie e variedade. Sabor – sabor próprio, conforme espécie e variedade. 

9,99 

23 Kg 10.600 
 

Melancia 

Semi maduro. Firme e sem rachaduras, sem amolecimento, isentas de 
matéria terrosa, perfurações ou cortes, moluscos e larvas.. Cor – própria, 
conforme espécie e variedade. Odor – aroma próprio, conforme espécie e 
variedade. Sabor – sabor próprio, conforme espécie e variedade. 

2,29 
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24 Kg 500 Melão  
Semi maduro. Firme e sem rachaduras, sem amolecimento. Cor – própria, 
conforme espécie e variedade. Odor – aroma próprio, conforme espécie e 
variedade. Sabor – sabor próprio, conforme espécie e variedade. 

3,39 

56 Kg 600 Milho verde 
Embalagem 1kg. “IN NATURA” ou congelado Embalagem com 1 KG 
embalagem intacta, isentos de matéria terrosa, parasitos e de detritos de 
animais. 

8,00 

26 Kg 600 Pepino verde 

Tamanho médio, com características íntegras e de boa qualidade, sem 
rupturas, sem sujidades. Cor – própria, conforme espécie e variedade. Odor 
– aroma próprio, conforme espécie e variedade. Sabor – sabor próprio, 
conforme espécie e variedade. 

4,79 

27 Kg 500 Pimentão  

Tamanho médio, com características íntegras e de boa qualidade, sem 
rupturas, sem sujidades. Cor – própria, conforme espécie e variedade. Odor 
– aroma próprio, conforme espécie e variedade. Sabor – sabor próprio, 
conforme espécie e variedade. 

6,99 

28     Kg 1.550 Repolho  

Fresco,  de  primeira,  tamanho  e  coloração uniformes, devendo  ser  bem 
desenvolvido,  firme  e  intacto, sem  lesões  de  origem  física  ou  mecânica,  
perfurações  e cortes. . Cor – própria, conforme espécie e variedade. Odor – 
aroma próprio, conforme espécie e variedade. Sabor – sabor próprio, 
conforme espécie e variedade. 

4,20 

29 Kg 2.090 Tomate 
Frescos, íntegros, firmes, isentas de matéria terrosa, rachaduras, 
perfurações ou cortes, moluscos e larvas. Não podem estar amassados, 
murchos ou apresentando sinais de doença. 

7,40 

30 Kg 225 Vagem 

Produto  de  primeira,  fresca, compacta  e  firme,  isenta  de enfermidades, 
material  terroso  e  umidade  externa  anormal, tamanho, coloração  
uniforme,  devendo  ser  bem desenvolvida. Cor – própria, conforme 
espécie e variedade. Odor – aroma próprio, conforme espécie e variedade. 
Sabor – sabor próprio, conforme espécie e variedade. 

4,20 

 
 

Vanúzia Araujo a. Souza santos    Joanita Mendes de Souza 
Secretaria Municipal de Educação            Nutricionista CRN N° 3811 1° Região 

 
 

2. Deverá ser elaborada a proposta preferencialmente em papel timbrado, em observância ao que 
prescreve a minuta do contrato administrativo, devendo mencionar os valores para a aquisição dos itens, 
onde o valor deverá estar incluso todas as despesas diretas e indiretas, tais como custo com mão de obra 
do profissional, encargos sociais e trabalhistas, alimentação, bem como custo com entrega dos itens nas 
escolas. 
 
2.1. As quantidades totais poderão ser alteradas, bem como as datas de entrega, a critério da Secretaria 
Municipal de Educação, conforme necessidades detectadas, observadas as normas legais vigentes. 
 
2.2. A qualidade dos gêneros alimentícios, objeto da presente licitação, deverá ser mantida durante a 
vigência do contrato, e sempre que necessário, a Contratante se reserva no direito de solicitar amostras 
caso o produto entregue não atenda as especificações contidas do Edital de Chamada Pública nº 
001/2016, no período de 24 (vinte e quatro) horas. 

 
 

3. DO LOCAL DE ENTREGA 
4.1. Os produtos deverão  ser entregues nos pontos onde estão as unidades escolares, sendo 09 unidades 
na zona rural e 03 unidades na zona urbana. 
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ANEXO II 

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 
 
 
 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
Identificação da proposta de atendimento ao edital/chamada pública nº----------- 

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 
A – Grupo Formal 
1. Nome do Proponente  2. CNPJ 

3. Endereço 4. Município 5.CEP 

6. Nome do representante legal 7.CPF 8.DDD/Fone 

9.Banco 10.Nº da Agência 
11.Nº da Conta 
Corrente 

B – Grupo Informal 
1. Nome do Proponente  

3. Endereço 4. Município 5.CEP 

6. Nome da Entidade Articuladora 7.CPF 8.DDD/Fone 
C – Fornecedores participantes (Grupo Formal e Informal) 

  1. Nome 2.CPF 3.DAP 4.Nº da Agência 
5. Nº da Conta 
Corrente 
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Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 
ANEXO III 

 
 

 
 

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

1. Nome da Entidade 2.CNPJ 3.Município 

4. Endereço 5.DDD/Fone 

6. Nome do representante e e-mail 7.CPF 
III – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS 

  

  
1.Identificação do agricultor 
familiar 2. Produto 3.Unidade 4.Quantidade 5.Preço/Unidade 

6.Valor 
Total  

 

Nome      

CPF      

Nº DAP 
        

Total 
agricultor  

 

 Nome           
CPF           

Nº DAP 
        

Total 
agricultor   

 

 Nome           
CPF           

Nº DAP 
        

Total 
agricultor   

 

 Nome           
CPF           

Nº DAP 
        

Total 
agricultor   

 

 Nome           
CPF           

Nº DAP 
        

Total 
agricultor   

Total do projeto   
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ANEXO IV 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº  ____/2016 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

 

 

 

A..............................................................................................(razão social da empresa), CNPJ 

n.º............................................, localizada à .............................................................................., declara, em 

conformidade com o art. 32, parágrafo 2º da Lei nº 8.666/93, que não existem fatos 

supervenientes a esta licitação que sejam impeditivos de sua habilitação para este certame 

licitatório no Município de ____________ – Estado de Mato Grosso – Chamada Publica  Nº 001/2016. 

 Local e data, 

 

 

__________________________________________________________________ 

                                               (assinatura e identificação do responsável pela empresa) 

 

 

 

 

(papel timbrado da empresa) 
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 ANEXO IX  

PREGÃO PRESENCIAL Nº ____/2016. 

MODELO TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

 

Eu, ____________________________________________________________________, nacionalidade _________________, 

estado civil _______________, portador do CPF nº _______________________, carteira de identidade nº 

_____________________, expedida pelo/a ________________________,UF_____ residente e domiciliado na 

Av./Rua ________________________________________________________________, nº _____, Bairro 

______________________________________________, na cidade de __________________________UF_____, Sócio 

proprietário da empresa ______________________________________________________, no uso das atribuições 

legais que me foram conferidas e sob as penalidades da Lei, assumo perante a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE/MT o compromisso de entregar a Secretaria de Educação os 

itens conforme a proposta de venda e garantir a qualidade dos alimentos que serão utilizados na 

Alimentação Escolar das escolas da rede municipal. 

 

 

Local e Data 

 

 

_________________________________________________________ 

Nome, assinatura e carimbo da Empresa 
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ANEXO VII 
MINUTA DE CONTRATO 

 
 
 

 
 
 
 
O MUNICÍPIO DE (NOME DO MUNICÍPIO), ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede administrativa na  __________________________, (NOME DO MUNICÍPIO) - MT.,   
inscrito no CNPJ _________________, neste ato representado pelo seu Prefeito  Sr. (NOME DO PREFEITO),  
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa   ___________________  , pessoa jurídica de 
direito privado,  com sede na rua:________________________________, neste ato representado pelo seu sócio 
diretor, ____________________,____________, _________, ____________ - _______________, portador do RG. N.º ______ SSP/___ 
e CPF N.º ___________, residente e domiciliado na cidade de __________, Estado de ________, sito na Av. 
___________Nº..___, ___________,  doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o 
presente Contrato de fornecimento de  __________,  oriundos da Chamada Pública nº  001/2016 que reger-
se-á pela Lei Federal 8.666/93 e suas alterações e pelas Cláusulas seguintes:   
 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FINALIDADE 
 
1.1 - O objeto do presente Contrato é AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER A REDE PUBLICA DE ENSINO DO 
MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE/MT, conforme termo de referencia. 
 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO  
 
2.1. Para celebração do presente contrato foi instaurado procedimento licitatório na modalidade de 
Chamada Publica, o qual a administração encontra–se estritamente vinculada ao seu edital e a proponente 
encontra–se vinculada à sua proposta e ao edital. 
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
 
3.1. Dá-se a este Contrato o valor de R$ _______ (______________), pagamento efetuado conforme pedido e 
entrega do objeto solicitado pela secretaria responsável, sendo pagos apos 15 (quinze) dias uteis, após 
entrega do objeto e entrada da Nota Fiscal na Tesouraria.   
3.2. Os pagamentos estão condicionados a apresentação das respectivas faturas, devendo as notas fiscais 
serem emitidas em separado para cada  Item conforme especificado no ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA da Chamada Publica n 001/2016, e ao recebimento definitivo do bem. 
3.3. A adjudicatária ficará obrigada a aceitar os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual.    
3.4. As empresas que forem inscritas nos simples, deverão informar esta condição, para fins de retenção 
dos impostos devidos.   
3.5. Os pagamentos serão realizados por meio de deposito bancário na Agência nº ------------, Conta 
Corrente nº  ----------------, -----------------------, de titularidade da detentora do contrato. 
 

Contrato de Aquisição de que fazem entre 
si de um lado o Município de 
____________e a  empresa........................... 
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4. CLÁUSULA QUARTA – DA SUJEIÇÃO DAS PARTES 

4.1. Todas as Cláusulas deste Contrato estão sujeitas as normas da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e 
demais legislações complementares, que servirão de base para a solução dos casos omissos a este 
instrumento e não resolvidos na esfera administrativa.  
 

5. CLÁUSULA QUINTA - DA FONTE DE RECURSO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
5.1 Os recursos para atendimento das respectivas despesas constam do orçamento para o exercício de 
2.015, com as seguintes dotações orçamentárias: 

 
Órgão – 05 
Unidade: Secretária Municipal de Educação 
Projeto/Atividade: 2026 – Manut do Programa Merenda Escolar –Ens. Fund e EJA  AE Elemento de despesa 
Elemento de Despesas: 0171-05.001.12.306.0017.2026.339030.00 

 
Órgão – 05  
Unidade: Secretária Municipal de Educação 
Projeto/Atividade: 2026 – Manut do Programa Merenda Escolar –Creche e Pre 
Elemento de despesa – 0172-05.001.12.306.0017.2027.339030.00                                                                                                                                                         

 
 
 

6. CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA E DO RECEBIMENTO 
 
6.1. A Vigência do presente contrato começa a contar da data de sua assinatura, ou até o final do 
fornecimento do quantitativo especificado na Clausula Primeira – Item 1.1, prorrogável no interesse das 
partes até o máximo previsto em Lei.  
 
6.2. O objeto será recebido de acordo com  as alíneas a e b, incisos I, art. 73 da Lei 8.666/93. 
 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES  
 
7.1 - Da Contratada 
7.1.1 – Entregar dos itens descrito na Cláusula Primeira no máximo 24 (vinte e quatro) horas após a 
entrega da ordem de fornecimento, na sede da Prefeitura Municipal de ROSARIO OESTE/MT, livre  de 
qualquer custo para a CONTRATANTE. 
7.1.2 - Pelo não cumprimento deste item, o bem será tido como não entregue, aplicando-se as sanções a 
adiante estipuladas para o caso de inadimplemento. 
7.1.3 – Responsabilizar civil e criminalmente por danos que vier a causar a terceiros, por si ou por seus 
agentes, na execução do objeto deste contrato. 
7.1.4 - Arcar com todos os custos de reparação e manutenção dentro do prazo e condições da garantia 
estipulada.  
7.1.5 - Cumprir rigorosamente o prazo de entrega, e se for o caso substituição dos bem. 
7.1.6 – Retirar a nota de empenho e assinar o contrato nos prazos estipulados no edital.  
7.1.7 – Manter todas as condições de habilitação durante toda vigência do contrato.         
7.1.8 – Substituir qualquer bem que apresente defeito de fabricação ou por manuseio inadequado no 
transporte, já, no ato da entrega e nos moldes deste do edital de licitação que precedeu este contrato.            
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7.2 - Do Contratante 
7.2.1 - Receber os itens conforme termo de referencia do edital de Chamada Publica nº 001/2016, e 
descrito na proposta da adjudicatária. 
7.2.2 – Efetuar os pagamentos de acordo com o estabelecido na Cláusula Terceira deste Contrato. 
7.2.3 - Garantir  à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que for requerida a 
garantia.  
   

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES 
 
8.1. Pela inexecução total ou parcial deste contrato, a Administração poderá garantida a prévia defesa, 
aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções:  
8.1.1. advertência;  
8.1.2. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura 
Municipal de ROSARIO OESTE/MT, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 
8.1.3. Multa de 50% (cinqüenta por centos) no caso de desistência da entrega dos bens.  
8.1.4. Multa de 0,50% (meio por cento) por dia de atraso na entrega dos bens, calculado sobre o valor total 
da nota de emprenho até no máximo 1/3 desse valor. 
 

9. CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
9.1. Constituem motivo para rescisão deste Contrato, todos aqueles elencados no artigo 78 da Lei 
8.666/93, inerentes ao objeto deste Contrato, bem como, o descumprimento de qualquer de suas 
Cláusulas. 
9.2. A rescisão do contrato não impedirá a administração de aplicar as sanções previstas no item 8.0, 
conforme a situação, além de poder exigir as indenizações por prejuízos que venha sofrer. 
9.3. Reconhece-se o direito da administração de usar das prerrogativas do art. 77 da Lei 8.666/93, no caso 
de rescisão administrativa. 
 

 10. CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZAÇÃO  
 
10.1 – A fiscalização da execução do Contrato será exercida por servidor credenciado, independentemente 
de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser 
determinada pela CONTRATANTE, a seu exclusivo juízo. 
 
10.2 – A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz, a responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica co-
responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus empregados, prepostos ou contratados. 
10.3 – Todas as ORDENS DE FORNECIMENTO, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento 
entre a Fiscalização e a CONTRATADA serão feitos por escrito, nas ocasiões devidas, não sendo tomadas 
em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais. 
10.4 – Da(s) decisão(ões) da Fiscalização poderá a CONTRATADA recorrer à CONTRATANTE, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo. 
 
 

11. CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA  - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
11.1 – O presente Contrato está vinculado em todos os seus termos, ao Edital de Chamada Pública nº 
001/2016 e respectivos anexos, bem como à proposta de preços vencedora. 



 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Governo do Estado de Mato Grosso 

Prefeitura Municipal de Rosário Oeste 

 
12. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO AOLICAVEL AO CONTRATO E CASOS OMISSOS 

 
12.1 – Aplica-se a Lei nº 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro ao presente Contrato e em especial aos seus 
casos omissos. 
 

13. CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 
 
13.1. Fica eleito o foro da Comarca de (NOME DO MUNICÍPIO) - Mato Grosso, para dirimir questões 
oriundas deste Contrato, não resolvidas na esfera administrativa, com expressa renúncia de qualquer 
outro por mais privilegiado que seja.  
 

14. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
14.1. Os casos omissos neste contrato serão resolvidos de acordo com o que dispõe a Lei Federal 8.666/93 
e demais leis complementares que versem sobre o assunto. 
14.2. Vincula-se este contrato ao edital e sues anexos, documento este que servirá de base, também, para a 
solução de eventuais divergências.    
 
E por estarem assim justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 05 (cinco) vias de 
igual teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo qualificadas.  
(NOME DO MUNICÍPIO) - MT., ____ de _______  de 2016.    
 
 

(NOME DO PREFEITO) 
Prefeito Municipal 

Contratante 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Contratado 

 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
Assinatura:____________________________________      Assinatura:_______________________________________ 
Nome: _________________________________________      Nome: ____________________________________________ 
R.G. n.º ________________________________________       R.G. n.º ___________________________________________ 


