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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

Gerência de Inclusão Social

TERMO DE REFERÊNCIA - PAA-LEITE 2021

1. JUSTIFICATIVA

O Ministério da Cidadania firmou convênio em dezembro de 2013 com o IDENE, tendo como objeto, o apoio ao desenvolvimento
con�nuo das ações do Programa de Aquisição de Alimentos – Modalidade Incen�vo à Produção e ao Consumo de Leite – PAA-Leite
do Governo Federal no Estado de Minas Gerais.

O convênio MC-IDENE Nº 004/2013 foi celebrado inicialmente com vigência até 31/08/2015 e posteriormente prorrogado até
30/06/2021, cuja meta é a aquisição e distribuição de leite oriundo da agricultura familiar, beneficiando 256 municípios incluídos na
área de atuação do IDENE, que se encontram nas mesorregiões norte e nordeste do Estado. Os obje�vos do PAA-LEITE são:

I - Contribuir, como complementação, para o abastecimento alimentar de famílias que estejam em situação de
vulnerabilidade social e/ou em estado de insegurança alimentar e nutricional por meio da distribuição gratuita
de leite;
II - Fortalecer o setor produ�vo local e a agricultura familiar, garan�ndo a compra do leite dos agricultores
familiares, com prioridade para aqueles agrupados em organizações fornecedoras e/ou inscritos no Cadastro
Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, a preços justos;
III - Incorporar o produto leite aos demais circuitos de abastecimento do PAA, por meio do atendimento a
ins�tuições formalmente cons�tuídas, caracterizadas como Unidades Recebedoras tais como definidas em
Resolução do Grupo Gestor do PAA que dispõe acerca da des�nação de alimentos adquiridos no âmbito do
Programa.

Com a finalização do convênio 011/2009 em novembro de 2013 e de forma a impedir o desabastecimento da região atendida até a
formalização de novo edital, foram celebrados contratos emergenciais em dezembro de 2013, já sob a égide do convênio 004/2013 e
u�lizando-se das regras do edital de 2011. Esses contratos �veram vigência até 28/02/2014.

Em fevereiro de 2014 foi realizado o Chamamento Público IDENE nº01/2014 para credenciar e contratar organizações beneficiadoras
de leite, com  intuito de executar as metas estabelecidas no convênio nº 04/2013, os contratos celebrados vigeram até 31/12/2017.

Em fevereiro de 2018 foi realizado o Chamamento Público IDENE nº02/2018 para credenciar e contratar organizações beneficiadoras
de leite,  obje�vando dar con�nuidade na execução das metas estabelecidas no convênio nº 04/2013 e os contratos celebrados
vigeram até 31/12/2018.

Com o início da gestão (2019-2022) do governo de Minas e a vinculação do IDENE à Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico, todos os programas e projetos desenvolvidos até o momento, passaram por uma profunda revisão, com obje�vo de
iden�ficar e corrigir eventuais fragilidades execu�vas e buscar de forma concomitante a melhoria da qualidade dos atendimentos
prestados pelo órgão.

Com o convênio 004/2013 não foi diferente, foram iden�ficadas diversas oportunidades de melhoria, as quais sinte�zamos nos
seguintes eixos:

Retomada do Programa em fases:

Considerando os limitados recursos para uma execução plena do Programa em todos os municípios da área de abrangência do Idene;

Considerando a necessidade de colocar à prova as mudanças sugeridas na forma de execução, obje�vando a excelência na execução
da polí�ca pública;

Considerando o DECRETO 47.834, de 03/01/2020, que por meio do Art. 4º define a estrutura orgânica do órgão, e às alíneas "G" e
"H" cria as Diretorias Regionais do Norte de Minas e Dos Vales respec�vamente; e

Considerando que, ao compararmos o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos municípios componentes da Diretoria do Norte
de Minas com o (IDH)  dos municípios componentes  da Diretoria dos Vales, temos um numero maior de municípios com IDH abaixo
de 0,600 que pertencem a diretoria dos Vales.

Dessa forma, de acordo com o critério técnico aplicado, resta definido que o "Projeto Piloto" será executado nos municípios
componentes da Diretoria dos Vales.

Cumpre destacar, que de acordo com a disponibilidade orçamentária/financeira, para o atual exercício, ou para o ano exercício de
2022, e de acordo com a avaliação do Idene sobre a eficácia do projeto piloto, novas etapas poderão ser iniciadas, atendendo aos
demais municípios não contemplados nesta proposta.

Um novo Arranjo para a polí�ca do leite:

O presente termo de referência, foi elaborado, visando a obtenção do mais alto nível de eficácia, em seus aspectos de execução e
gerencial. Para o alcance desse obje�vo, mostra-se impera�vo a adoção de uma nova iden�dade, uma designação de seja suficiente
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para que a sociedade, e os atores envolvidos, tenham a clara percepção das evoluções propostas e da inicia�va do Idene de qualificar
essa relevante polí�ca pública. 

Dessa forma, considerando que o convênio, não determina uma nomenclatura padrão para os programas executados em cada Estado
da Federação, onde o mesmo seja executado. Tratando todos como Programa de Aquisição de Alimentos – Modalidade Incen�vo à
Produção e ao Consumo de Leite – PAA-Leite. No estado de Minas Gerais, foi adotado o nome fantasia "Um Leite Pela Vida", essa
denominação, perdurou de 2004 até o Plano Plurianual de ações Governamentais (PPAG) para o período de 2016-2019, onde foi
adotada a nomenclatura de "Leite Pela Vida", constando inclusive nos orçamentos anuais, ações específicas para iden�ficação dos
recursos financeiros alocados em cada uma (Ação – 4315 – Beneficiamento e Distribuição de Leite da Agricultura Familiar, Ação –
2069 – Aquisição de Leite da Agricultura Familiar e Ação - 4316 - Entrega de Leite Beneficiado Adquirido Junto à Agricultura Familiar),
todos vinculados ao PROGRAMA 0129 - Programa Leite Pela Vida.

Devido à reformulação das ações do IDENE (PPAG) 2020-2023, o PROGRAMA 0129 LEITE PELA VIDA, foi ex�nto, e as ações referentes
ao convênio passaram a ser tratadas dentro da Ação Governamental (4831 APOIO A MODERNIZAÇÃO DE ARRANJO PRODUTIVO
LOCAL NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO IDENE), vinculada ao PROGRAMA 064 CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO -
DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO REGIONAL, programa este, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SEDE.

Dessa forma, considerando a necessidade de se destacar as profundas alterações propostas e ainda por se tratar de um projeto
piloto, além da necessidade de evidenciar a linha de corte entre a execução anterior e a atual, estamos inserindo a par�r desta
proposta, a nomenclatura complementar à denominação do convênio no estado, o termo "LEITE NOVO", sendo que as
expressões: Programa de Aquisição de Alimentos – Modalidade Incen�vo à Produção e ao Consumo de Leite – PAA-
Leite; Programa de Aquisição de Alimentos – Modalidade Incen�vo à Produção e ao Consumo de Leite – PAA-Leite (LEITE NOVO);
PAA-LEITE (LEITE NOVO) e PROGRAMA LEITE NOVO, referem-se obje�vamente às ações tomadas em referência ao Convênio
004/2013 - SICONV 791599/2013.

 

Recurso Público no lugar certo:

Obje�vando o fortalecimento de Associações e Coopera�vas localizados na área de atuação do Programa no estado de Minas Gerais,
o Idene, faz valer a regra de priorização definida no inciso 1 do Art. 4º da Resolução GGPAA Nº 82/2020. Tal ação visa a aplicação de
recursos públicos em a�vidades relacionadas ao associa�vismo e coopera�vismo promovendo o desenvolvimento econômico e
social dos pequenos agricultores rurais e suas famílias, além do fomentar o desenvolvimento das organizações as quais os mesmos
estão inseridos.

Focalização da execução do Programa com base na oferta do produto:

Considerando que é racional determinar um quan�ta�vo de leite para atendimento de município de acordo com sua demanda,
levando em consideração a oferta do produto para aquela região;

Considerando que o contrato baseado em es�ma�va de valor com base na proposta comercial apresentada pela organização
(Associação/Coopera�va) tende à prover ao Idene uma maior capacidade de entrega do produto final.

Resta definido que o Edital disporá de valor e quan�ta�vo global, que serão divididos entre os proponentes, conforme sua
capacidade operacional.  

Qualificação da Distribuição:

Por meio da des�nação de 100% do leite captado dos agricultores familiares às unidades recebedoras, contribuindo diretamente na
melhoria do atendimento prestado por esses equipamentos públicos, além da integração do abastecimento, tendo como parceiros
oficiais a Secretaria Estadual de Educação (SEE) e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDESE;

Revolução Digital:

Por meio da desburocra�zação dos processos por meio da u�lização do sistema SEI para todas as interações referentes a:
credenciamento, contratação, comunicação e pagamentos. Visando ainda a adequação à polí�ca do "Governo sem Papel".

 

Com foco na implementação dos avanços iden�ficados na atual gestão, e considerando os impactos posi�vos no fortalecimento da
agricultura familiar, no atendimento aos beneficiários consumidores vinculados às unidades recebedoras, fez-se necessário a
edição de nova chamada pública para credenciar e eventualmente contratar Associações/ Coopera�vas de agricultura familiar, no
intuito de dar con�nuidade à execução das metas estabelecidas no convênio.

 

2. BASE LEGAL

LEI Nº 8.666/1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Cons�tuição Federal, ins�tui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências;

DECRETO Nº 6.135/2007. Dispõe sobre o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e dá outras providências;

LEI Nº 10.696/2003. Dispõe sobre a repactuação e o alongamento de dívidas oriundas de operações de crédito rural, e dá outras
providências;

DECRETO Nº 4.772/2003. Regulamenta o art. 19 da LEI Nº. 10.696/2003 no tocante à criação do Grupo Gestor do PAA;
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LEI Nº 11.326/2006. Estabelece as diretrizes para a formulação da Polí�ca Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos
Familiares Rurais;

DECRETO Nº 26.229/2009. Acrescenta disposi�vos ao Anexo 1.3 do Regulamento do ICMS - RICMS/2003, que dispõem sobre a
concessão de diferimento nas saídas de produtos agropecuários promovidas por pessoas que especifica, no âmbito do Programa de
Aquisição de Alimentos - PAA e do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE;

RESOLUÇÃO GGPAA Nº 42/2010. Ins�tuir, no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, o Sistema Integrado de
Informações - SII, com o obje�vo de dar suporte ao monitoramento, à gestão e ao planejamento do Programa;

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 507/2011. Estabelece normas para execução do disposto no Decreto no 6.170, de 25 de julho de
2007, que dispõe sobre as normas rela�vas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse,
revoga a Portaria Interministerial nº 127/MP/MF/CGU, de 29 de maio de 2008 e dá outras providências;

RESOLUÇÃO GGPAA Nº 44/2011. Fomenta o acesso de mulheres ao Programa de Aquisição de Alimentos;

LEI Nº 12.512/2011. Ins�tui o Programa de Apoio à Conservação Ambiental e o Programa de Fomento às A�vidades Produ�vas
Rurais; altera as LEIS Nº. 10.696/2003, 10.836/2004, e Nº. 11.326/2006;

DECRETO Nº 7.775/2012. Regulamenta o art. 19 da LEI Nº. 10.696/2003, que ins�tui o Programa de Aquisição de Alimentos, e o
Capítulo III da LEI Nº. 12.512/2011, e dá outras providências;

RESOLUÇÃO GGPAA Nº 63/2013. Aprova o Regimento Interno do Grupo Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos;

RESOLUÇÃO GGPAA Nº 72/2015. Dispõe acerca da des�nação dos alimentos adquiridos com recursos do Programa de Aquisição de
Alimentos – PAA;

RESOLUÇÃO GGPAA Nº 74/2015. Estabelece as normas que regem a modalidade Incen�vo à Produção e ao Consumo de Leite - PAA -
Leite, do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA;

RESOLUÇÃO Nº 75/2016. Dispõe sobre os preços de referência para operações de aquisição de leite, no âmbito do Programa de
Aquisição de Alimentos, modalidade Incen�vo à Produção e ao Consumo de Leite (PAA - Leite), estabelece sua metodologia de
cálculo e dá outras providências;

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424/2016. Estabelece normas para execução do estabelecido no Decreto nº 6.170, de 25 de julho
de 2007, que dispõe sobre as normas rela�vas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse,
revoga a Portaria Interministerial nº 507/MP/MF/CGU, de 24 de novembro de 2011 e dá outras providências;

DECRETO Nº 9.214/2017.  Altera o Decreto nº 7.775, de 4 de julho de 2012, que regulamenta o art. 19 da Lei nº 10.696, de 2 de julho
de 2003, que ins�tui o Programa de Aquisição de Alimentos, e o Capítulo III da Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011. (Altera o
limite financeiro para R$ 9.500 ao ano);

LEI Nº 13.606/2018. Altera a Lei nº 8.212/1991 e reduz a alíquota de contribuição previdenciária que incide sobre a receita fruto da
comercialização da produção rural, rela�va ao produtor pessoa �sica para 1,5% (Anexo III da IN RBF Nº1867/2019);

RESOLUÇÃO GGPAA Nº 81/2018. Dispõe acerca da des�nação dos alimentos adquiridos com recursos do Programa de Aquisição de
Alimentos - PAA;

LEI Nº 13.789/19. Altera a Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011, para dispor sobre o limite de aquisição de leite no âmbito do
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). (Altera a quan�dade mínima de aquisição para 35 litros por dia);

MP Nº 957/2020. Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Cidadania, no valor de R$ 500.000.000,00, para o
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus - nacional (Crédito
Extraordinário);

RESOLUÇÃO GGPAA Nº 82/2020. Estabelece as normas que regem a modalidade Incen�vo à Produção e ao Consumo de Leite PAA -
Leite do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA;

RESOLUÇÃO GGPAA Nº 83/2020. Altera a Resolução nº 81, de 9 de abril de 2018, do Grupo Gestor do Programa de Aquisição de
Alimentos, que dispõe acerca da des�nação de alimentos adquiridos com recursos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA);

RESOLUÇÃO GGPAA Nº 85/2020. Altera a Resolução nº 82 de 1 de julho de 2020, que estabelece as normas que regem a modalidade
Incen�vo à Produção e ao Consumo de Leite PAA - Leite do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA;

RESOLUÇÃO GGPAA Nº 87/2020. Dispõe sobre os preços de referência para operações de aquisição de leite, no âmbito do Programa
de Aquisição de Alimentos, modalidade Incen�vo à Produção e ao Consumo de Leite (PAA - Leite), estabelece sua metodologia de
cálculo e dá outras providências;

RESOLUÇÃO GGPAA Nº 88/2020. Regulamenta o disposto no art. 19, c, do Decreto nº 7.775 de 04 de julho de 2012, para estabelecer
a fórmula u�lizada para cálculo do limite financeiro a ser u�lizado na comercialização de leite no âmbito do Programa Aquisição de
alimentos, na modalidade de incen�vo à Produção e ao Consumo de Leite;

RESOLUÇÃO GGPAA Nº 89/2020. Prorroga os preços emergenciais previstos no § 2º do Art. 4º da Resolução GGPAA Nº 87 de 30 de
setembro de 2020, do Grupo Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos - GGPAA.

 

3. OBJETO

O presente Termo de Referência obje�va o credenciamento e eventual contratação de Associações/ Coopera�vas de agricultura
familiar, por meio de chamamento público, para fornecimento de leite no âmbito do PAA- Leite.
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O objeto a ser contratado inclui desde a captação de leite de pequenos produtores rurais detentores da Declaração de Ap�dão ao
PRONAF (DAP), até a entrega do leite pasteurizado em ins�tuições previamente indicadas pelo IDENE, que farão a des�nação
conforme as prerroga�vas legais das mesmas, obedecendo ao  disposto na RESOLUÇÃO Nº 81, DE 9 DE ABRIL DE 2018 e no que
couber, na RESOLUÇÃO Nº 83, DE 1º DE JULHO DE 2020.

Considerando que se trata de convênio celebrado em dezembro de 2013 e que em janeiro de 2021, já conta com execução financeira
de 87,88% do valor pactuado, ou seja, de R$153.277.900,31 já foram pagos R$134.701.967,49. Restando assim, o saldo a ser
executado da ordem de R$18.575.932,82.

Desse saldo, R$2.000.000,00 já se encontra comprome�do, restando para novas aquisições o valor de 16.575.932,82.

Dessa forma, para o atendimento dos obje�vos conveniados, o credenciamento, objeto principal do presente termo de referência é:

• Adquirir 6.125.735,07 litros de leite bovino de produtores em regime de agricultura familiar nas regiões Norte e Nordeste de Minas
Gerais, por contratação direta do produtor representado por Associação ou Coopera�va, que se enquadrem na legislação vigente e
nas normas do Programa.

• Distribuir 6.125.735,07 litros de leite pasteurizado, envasado em embalagens plás�cas de 01 (um) litro, conforme manual de
iden�dade visual do Programa, para consumo de pessoas atendidas pelas unidades recebedoras, contribuindo para a melhoria das
condições de vida e elevação dos índices de desenvolvimento humano da região atendida, notadamente a mais carente do Estado.

Para a efe�vidade das ações de aquisição de distribuição do leite indicadas acima, o IDENE contará com recursos oriundos do
Governo Federal e ainda com contrapar�da Estadual que juntos perfarão:

Valores previstos para a execução do Programa PAA-LEITE (Leite Novo)

ITEM VALOR
QUANTIDADE

DE LEITE
(R$2,70595)*

REMUNERAÇÃO DO
AGRICULTOR R$1,73

REMUNERAÇÃO PELO
BENEFICIAMENTO R$0,95 INSS 1,5%

Saldo em Conta  R$     14.575.932,82

6.125.735,07  R$10.597.521,68 R$ 5.819.448,32  R$158.962,83
Parcela ref. (2018)  R$     4.000.000,00

Comprome�do R$   ( -2.000.000,00)
TOTAL  R$  16.575.932,82

Obs. * O valor de R$2,70595 corresponde ao valor do litro do leite (R$2,68) somado ao percentual de INSS de 1,5% sobre o valor do agricultor
(R$0,0260) por litro de leite.

 

Como citado anteriormente, considerando a taxa de 87,88% de execução do atual convênio, resta claro que não temos a previsão de
atendimento amplo do Programa, devida à baixa capacidade financeira do instrumento de fazer frente à demanda, tanto do lado dos
agricultores, quanto dos beneficiários consumidores.

Tal situação se agrava, ao considerarmos que todas as esferas de gestão, municipal, estadual e federal, veem encontrando problemas
das mais diversas formas em função do enfrentamento da pandemia de COVID-19, o que dificulta a captação de recursos para o
incremento de convênios vigentes, como é o caso do convênio 004/2013.

Dentro dessa realidade, a proposta do presente termo de referência é distribuir da forma mais democrá�ca possível, os recursos
previstos para a execução do PAA-LEITE.  Ficando definidos, três lotes, cada um, no valor de  5.525.310,94 (cinco milhões quinhentos
e vinte e cinco mil, trezentos e dez reais e noventa e quatro centavos), para contratação de associações e coopera�vas de agricultores
familiares para a execução das ações rela�vas ao Programa.

RELAÇÃO DE LOTES CREDENCIAMENTO
ITEM LOTE QUANTIDADE 12 MESES (L) VALOR GLOBAL DO CONTRATO (R$)

1 VALES 1 2.041.911,69 5.525.310,94
2 VALES 2 2.041.911,69 5.525.310,94
3 VALES 3 2.041.911,69 5.525.310,94

TOTAL 6.125.735,07 16.575.932,82
 

Esta es�ma�va foi alcançada, considerando busca a�va por Associações e Coopera�vas na região da Diretoria Regional dos Vales com
capacidade operacional e interesse em par�cipar do "Projeto Piloto do Programa Leite Novo".

Ainda na busca constante pela eficiência nos processos, caso as organizações interessadas apresentem capacidade operacional
inferior ao previsto nos lotes, serão abertos novos lotes com o saldo não contratado, por meio de re�ficação do edital.

Para fiscalização e acompanhamento dos eventuais contratos oriundos deste termo a Diretoria Regional dos Vales, contará com o
apoio operacional das seguintes coordenações: 1 – Coordenação de Governador Valadares; 2 – Coordenação de Araçuaí; 3 –
Coordenação de Teófilo Otoni e 4 – Coordenação de Jequi�nhonha.

 

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

A par�r da publicação do presente procedimento, considerem se ex�ntas as previsões de credenciamento elencadas no Edital de
credenciamento 02/2018, permanecendo o atual procedimento vigente por prazo indeterminado, conforme orientações emanadas
pelo Tribunal de Contas da União, por meio do Processo nº TC 016.522/95-8.

A previsibilidade é uma caracterís�ca minima e compulsória aos atos administra�vos, buscando garan�r a segurança jurídica
necessária ao bom andamento das a�vidades e uma prestação de serviço público com alto grau de eficiência. Dessa forma, conforme
descrito abaixo, não se confunde o prazo para a apresentação de documentação, com vigência do credenciamento. A primeira etapa
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de contratações, contará com a avaliação da documentação apresentada nos termos do item 4.2. Conforme se observa também pelo
item 4.2.1, documentação enviada após esse prazo, serão analisadas e elencadas na classificação geral, sendo contratadas pela
ordem de classificação, de acordo com a disponibilidade orçamentária.

O Idene atenderá as regras de priorização elencadas na Resolução GGPAA Nº 82, DE 1º DE JULHO DE 2020, de forma que:

Poderão par�cipar do processo de credenciamento Organizações fornecedoras que realizem a pasteurização do leite de seus
cooperados e/ou contratem o beneficiamento do leite e vendam o leite já pasteurizado ao Programa.

Entende-se por Organizações Fornecedoras para as finalidades específicas deste Termo, as Associações, Coopera�vas de Agricultores
Familiares e outras organizações formalmente cons�tuídas como pessoas jurídicas de direito privado detentoras da Declaração de
Ap�dão ao Pronaf - DAP Especial Pessoa Jurídica ou outros documentos definidos pelo Grupo Gestor do Programa de Aquisição de
Alimentos - GGPAA, que realizem a pasteurização do leite de seus cooperados e/ou contratem o beneficiamento do leite e vendam o
leite já pasteurizado ao Programa.

4.1. A documentação para o credenciamento deverá ser inserida no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), cujo acesso é
precedido pelo cadastro de usuário externo, as informações para tal acesso são encontradas no
link: h�ps://docs.google.com/document/d/1DCExqxTofGIt9nAN-ZDHuEUmQZ9wxxU8FFBGhKCEeHc/edit.

4.2. Após o cadastramento como usuário externo, deverá ser feito o Pe�cionamento (PAA-LEITE - CREDENCIAMENTO DE
ORGANIZAÇÃO), entre as 00:00 horas do dia 26/03/2021 e às 23:59 do dia 09/04/2021.

4.2.1. Os interessados que protocolarem a documentação no prazo disposto no item 4.2, e atenderem aos requisitos, serão
credenciados para contratações futuras a critério da Administração Pública;

4.2.2. Poderá haver novos credenciamentos em data posterior àquela fixada no item 4.2, quando deverão ser observados
todos os princípios norteadores deste certame.

4.3. O Pe�cionamento de Credenciamento, deverá conter, os documentos digitalizados enumerados nos seguintes itens,
apresentados em cópias legíveis feitas à par�r do original ou de cópia devidamente auten�cada.

4.3.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Cópia do contrato social ou do estatuto, registrado, e com suas alterações, conforme o caso;

b) Cópia da ata de nomeação da diretoria ou da assembleia;

c)  Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

d) Cópia do documento de iden�dade e do CPF dos representantes legais da organização.

4.3.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) Cer�ficação sanitária emi�da por órgão ou en�dade responsável no âmbito municipal, estadual ou federal rela�vo ao produto a
ser fornecido;

b) Termo de Inspeção/Vistoria ou a declaração emi�da por órgão ou en�dade responsável no âmbito municipal, estadual ou federal
que ateste a atualidade da cer�ficação ou demonstre o acompanhamento sistemá�co pelo órgão competente, emi�do até 60 dias
anteriores à data de protocolo do pedido de credenciamento.

b.1) Para as organizações em processo de cer�ficação junto à Gerência de Educação Sanitária e Apoio à Agroindústria Familiar deve
ser apresentado o Termo de Compromisso emi�do pelo Ins�tuto Mineiro de Agropecuária (IMA) juntamente com documento
(Declaração ou Termo de Vistoria) que demonstre o cumprimento e validade do referido termo, emi�do até 60 dias anteriores à data
de protocolo do pedido de credenciamento.

b.2) Nos casos em que a data da úl�ma declaração ou termo de vistoria recebido pela beneficiadora for superior aos 60 dias
solicitados, será reconhecida, para fins de credenciamento, a úl�ma declaração/termo emi�do, ficando a assinatura de contrato
condicionada à apresentação de documento atualizado.

4.3.3. REGULARIDADE FISCAL:

a) Cer�dões de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede da interessada;

a.1) Se o fornecedor não es�ver inscrito no cadastro de contribuintes do Estado de Minas Gerais deverá comprovar a inexistência de
débitos rela�vos a tributos estaduais em Minas Gerais por meio de Cer�dão de Débito Tributário – CDT, que poderá ser solicitada
pelo site: www.fazenda.mg.gov.br

b) Cer�ficado de regularidade perante o Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço - FGTS;

c) Cer�dão de regularidade perante o Ins�tuto Nacional do Seguro Social – INSS;

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a apresentação de cer�dão nega�va, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de maio de 1943.

4.3.4. REGULARIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA:

a) Cer�dão nega�va de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, ou de execução patrimonial, emi�da nos úl�mos 06 (seis) meses;

4.3.5. OUTROS:

a) Relação dos produtores vinculados à organização, em planilha eletrônica e, em número suficiente para atendimento ao lote
pleiteado, considerando o limite de aquisição de leite por unidade familiar/DAP, descritos no art. 19 do Decreto nº 7.775, de 2012.

https://docs.google.com/document/d/1DCExqxTofGIt9nAN-ZDHuEUmQZ9wxxU8FFBGhKCEeHc/edit
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b) Declaração na qual conste que até a presente data, inexistem fatos impedi�vos para sua par�cipação em procedimentos
licitatórios ou celebração de contratos com a Administração Pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
que não emprega em trabalho noturno, perigoso ou insalubre menor de 18 (dezoito) anos ou em qualquer trabalho menores de 16
anos (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a par�r de 14 (quatorze) anos, nos termos do inc. XXXIII, do art. 7º, da
Cons�tuição da República de 1988; que possui condições para atender o lote pleiteado, com a u�lização de transporte refrigerado,
bem como nas demais condições exigidas no presente processo de credenciamento; que possui interesse em celebrar contrato,
conforme modelo previsto em anexo; que está ciente e de acordo com todas as regras, legislações, regulamentações e disposições
per�nentes ao Programa Aquisição de Alimentos - Leite, bem como com os preços estabelecidos para o leite, previsto no item 8
deste edital; que respeitará, na captação do leite, o percentual mínimo de trinta por cento de mulheres no total de beneficiários
fornecedores (§ único, art. 4º, da Resolução nº. 82/202020 do Grupo Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos).

c) Declaração de Ap�dão ao Pronaf – DAP Especial Pessoa Jurídica ou outros documentos definidos pelo Grupo Gestor do Programa
de Aquisição de Alimentos – GGPAA.

d) Em caso de subcontratação ou terceirização do beneficiamento, deverão ser apresentados: Contrato entre a
Associação/Coopera�va e a unidade de beneficiamento especificando o objeto do ajuste, preços, prazos e métodos de
acompanhamento além da Cer�ficação sanitária da empresa contratada.

4.4. Eventuais alterações dos documentos e/ou das condições de habilitação e qualificação deverão ser comunicadas
oficialmente ao IDENE.

4.5. Sob nenhuma circunstância será admi�da a subcontratação ou terceirização junto a fornecedor que tenha sido
considerado inidôneo pela Administração Pública.

4.6. DISPOSIÇÕES GERAIS DE CREDENCIAMENTO:

4.6.1. O interessado no chamamento público que possuir o Cer�ficado de Registro Cadastral (CRC) emi�do pela Unidade
Cadastradora da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG poderá apresentá-lo como subs�tuto de documento dele
constante, exigido para este certame, desde que este esteja com a validade em vigor no CRC. Caso algum documento constante no
CRC esteja com a validade expirada, deverá ser apresentado documento novo com a validade em vigor.

4.6.1.1. Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este certame, sendo desconsiderados todos os outros
documentos do CRC, mesmo que estejam com a validade expirada.

4.6.2. Os documentos exigidos para o credenciamento poderão ser apresentados digitalizados, desde que, apresentados em
cópias legíveis feitas à par�r do original ou de cópia devidamente auten�cada.

4.6.3. Para fins de credenciamento, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sí�os oficiais de órgãos e en�dades
emissores de cer�dões cons�tui meio legal de prova.

4.6.4. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da
verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos necessários para verificação, o licitante será
inabilitado.

4.7. CRITÉRIOS DE DESEMPATE:

4.7.1. No caso de credenciamento de mais de uma organização para o mesmo lote, serão considerados os seguintes critérios
de desempate, consecu�vamente:

a) Associação ou Coopera�va que faça  o beneficiamento do leite;

b) Associação ou Coopera�va que tenha apresentado maior capacidade operacional, com o maior número de agricultores vinculados
à DAP Jurídica;

c) Credenciada com maior número de produtoras mulheres aptas apresentadas.

4.7.2. Permanecendo o empate, após a aplicação dos critérios previstos no item anterior, o lote pleiteado será sorteado
entre as credenciadas.

 

5. PÚBLICO BENEFICIÁRIO

São beneficiários do Programa de Aquisição de alimentos, conforme Resolução GGPAA nº 82 de 01 de julho de 2020 aqueles
descritos nos Art. 1º :

I - Beneficiários consumidores: indivíduos em situação de insegurança alimentar e nutricional, aqueles
atendidos pela rede socioassistencial, pelos equipamentos de alimentação e nutrição, pelas demais ações de
alimentação e de nutrição financiadas pelo Poder Público e, em condições específicas
definidas pelo GGPAA, aqueles atendidos pela rede pública de ensino e de saúde e que estejam sob custódia
do Estado em estabelecimentos prisionais e em unidades de internação do sistema socioeduca�vo;
II - Beneficiários fornecedores: agricultores familiares, empreendedores familiares rurais e demais beneficiários
que atendam aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006.
III - Organização fornecedora: coopera�vas e outras organizações formalmente cons�tuídas como pessoa
jurídica de direito privado que detenham a Declaração de Ap�dão ao Programa Nacional de Agricultura
Familiar - PRONAF - DAP Especial Pessoa Jurídica ou outros documentos definidos por resolução do GGPAA.
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6. ESTIMATIVA DE CUSTO

Para a aquisição do leite, não se faz necessária a apresentação dos custos pormenorizados da ação, uma vez que a mesma segue as
normas e preços definidos pelo Grupo Gestor do PAA, conforme Resolução vigente nº 87/2020.

O IDENE pagará à organização beneficiadora CONTRATADA o valor de R$0,95 e ao produtor e R$1,73 por litro de leite entregue aos
beneficiários, totalizando R$2,68 (dois reais e sessenta e oito centavos) por litro de leite.

 

7. PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Considerando o explicitado ao item 3. OBJETO, e diante da disponibilidade orçamentária atual, a expecta�va é de se contratar  3
Associações/Coopera�vas que façam a captação no  mínimo de 35 litros por dia, de aproximadamente 256 agricultores familiares,
pela média de 19 dias por mês, durante 12 meses. De modo que ao final do contrato, o convênio tenha inves�do o montante de
R$16.575.932,82.  Tal inves�mento na cadeia produ�va do leite na região nordeste do estado, permi�rá o atendimento em
aproximadamente 24 unidades do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), além de aproximadamente 114  unidades
escolares. Oferecendo um atendimento direto a 35.500 pessoas, assegurando o montante disponível de 6.125.735,07 litros de leite.

Caso haja um aporte de recursos no convênio ou outra fonte de financiamento para o Programa, o edital de chamamento público
poderá ser aditado para previsão de novas contratações, ampliando-se o período/periodicidade da distribuição nos lotes atuais, ou
ainda a abertura de novos lotes, de forma proporcional ao recurso ob�do.

As despesas com o fornecimento do objeto contratado, resultado deste processo de credenciamento, correrão à conta das seguintes
dotações orçamentárias:

[ 2421.20.608.064.4381.0001 – 339030 – Fontes 24.1 – 71.3 ]

 

8. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO

A Lei Federal de 12.512 de 14 de outubro de 2011 autoriza o poder execu�vo estadual a adquirir alimentos produzidos pelos
beneficiários fornecedores dispensando-se o procedimento licitatório e a resolução GGPAA nº 82 de 01 de julho de 2020 estabelece
em seu ar�go 8º:

"Art. 8º A contratação das organizações fornecedoras a que se refere o inciso I do Art.4º será realizada pelo
executor por meio de chamamento público."

 

9. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

Para operacionalização do programa será u�lizado o Sistema Eletrônico de Informações - SEI!MG, onde serão inseridos os dados
rela�vos ao cumprimento do contrato, tais como: cadastro de produtores, documentos que comprovem a captação e distribuição do
leite, comprovantes de pagamentos, relatórios de fiscalização, entre outros que se fizerem necessários.

A captação do leite in natura será realizada junto aos agricultores associados ou cooperados, indicados na proposta de
credenciamento para os quais, os cadastros corretamente preenchidos e assinados, sejam inseridos no sistema e validados por
agente público do IDENE. Somente será permi�da a aquisição de leite de produtores que atendam aos requisitos previstos na
Resolução GGPAA Nº. 82/2020 que apresentem a Declaração de Ap�dão ao PRONAF - DAP, regulamentada pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), e ainda realizem a vacinação do rebanho, conforme legislação per�nente. É
expressamente vedada a captação de produtores que residam fora da área de atuação do programa.

Para o cadastramento do produtor que se enquadre no perfil do programa, será necessário: Levantamento dos dados do produtor;
preenchimento do formulário de cadastro; impressão do formulário assinatura do beneficiário produtor; juntada da documentação
comprobatória dos dados apresentados no formulário de cadastro; remessa digital via SEI do referido formulário para juntada ao
processo do contrato. Somente será validado o cadastro que es�ver corretamente preenchido e assinado pelo produtor, em todas as
páginas que o compõem, o qual somente será considerado completo quando apresentar anexados os seguintes documentos: extrato
da DAP atualizado; cópia da iden�dade; CPF do produtor; comprovante de inscrição CADÚNICO (NIS); ficha sanitária animal ou cópia
do cartão de vacina dos animais devidamente preenchido e carimbado, emi�do por órgão competente; cópia do cartão bancário do
produtor e declaração bancária onde se possa aferir Banco, Agência, Conta e data de abertura de conta para crédito dos valores
devidos aos produtores; comprovante de residência e numero de telefone.

A validação do cadastro dar-se-á por meio da análise das informações e documentos apresentados no cadastro do produtor. Esta
validação será feita exclusivamente por agente público vinculado à CONTRATANTE, que posteriormente procederá por comunicado à
CONTRATADA sobre a habilitação ou não do produtor para a entrega do produto in natura. A validação deverá incluir no mínimo as
seguintes verificações:

Verificar se todas as páginas do cadastro estão assinadas em conformidade com o documento de iden�ficação apresentado;

Verificar se todas as informações estão devidamente preenchidas e os documentos obrigatórios foram apresentados;

Verificar a validade da DAP;

Verificar se a ficha sanitária animal ou cartão de vacinação do rebanho está atualizado e em nome de um dos �tulares da DAP
apresentada.

Verificar se todos os dados informados no cadastro digital condizem com os documentos assinados pelo produtor.
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A validação pode ocorrer ainda de forma presencial, cabendo ao fiscal de contrato determinar a modalidade de entrevista com o
produtor, podendo esta ocorrer na propriedade indicada no cadastro, na sede do IDENE, ou outro local por ele definido à
conveniência da administração. Para tal é imprescindível que conste um telefone do produtor, por meio do qual o mesmo possa ser
contatado para a marcação da entrevista de validação.

É permi�da e incen�vada a inserção de novos produtores ao programa. O IDENE fará a análise dentro do mês de solicitação e se
possível, a habilitação para distribuição no mês subsequente, desde que a documentação seja encaminhada até o 5º dia ú�l de cada
mês. Os cadastros protocolados após o 5º dia ú�l serão processados no mês posterior.

A captação do leite in natura deverá ser realizada na propriedade do produtor ou em tanque comunitário de expansão, com a
u�lização de caminhão tanque refrigerado, sendo expressamente vedada a cobrança de frete do produtor.

Para o total de leite adquirido mensalmente de cada produtor, a contratada deverá emi�r a Nota Fiscal de entrada (aquisição). A
mesma deverá ser arquivada em arquivo do �po [PDF]e deverá ser juntada ao processo de pagamento por meio do "SEI". É
necessária, ainda, a entrega da nota fiscal original ao produtor para conhecimento e aferição dos valores que serão pagos pela
CONTRATADA a �tulo de bene�cio pela par�cipação no Programa.

A distribuição do leite pasteurizado integral se dará em unidades recebedoras previamente cadastradas pela CONTRATANTE. A
CONTRATADA deve realizar entregas nas quan�dades e dentro da periodicidade definida em acordo com a CONTRATANTE e com a
Unidade Recebedora BENEFICIADA.

O cadastramento e a vinculação de unidades recebedoras são de responsabilidade do CONTRATANTE. Para cada unidade recebedora,
conforme a demanda e o quan�ta�vo de beneficiários, o CONTRATANTE definirá a cota a ser distribuída, respeitando a cota máxima
do contrato. Para efeito de controle, as informações e recibos rela�vos à distribuição do leite serão tratados de forma diária. Para
cada distribuição de leite na unidade recebedora deverá ser emi�do um recibo rela�vo ao dia correspondente.

Os parceiros das unidades recebedoras são orientados pela CONTRATANTE à não receber o leite sem a apresentação do recibo de
distribuição, o que é expressamente proibido. Os recibos deverão ser assinados pelo agente público em 02 (duas) vias, devendo ser
man�da 01 (uma) via junto a unidade, e 01 (uma) via para composição do processo de pagamento, na úl�ma entrega mensal, será
emi�do recibo, para assinatura do agente público responsável pelo recebimento e distribuição de leite, discriminando o quan�ta�vo
distribuído no mês.

O transporte do leite até os locais de entrega deverá ser realizado em caminhões refrigerados, e eventuais atrasos, por mo�vo de
força maior, deverão ser imediatamente informados à unidade recebedora, es�mando o novo horário de chegada.

Incumbirá à CONTRATADA organizar a logís�ca de distribuição, de forma a possibilitar a apuração do quan�ta�vo do leite entregue na
unidade recebedora pelo agente público, no momento da entrega, devendo ser resposto, no mesmo dia, o leite que não apresente
condições ideais de consumo e que, porventura, esteja em embalagens danificadas. Desta forma para evitar novo deslocamento e
atrasos na rota de entrega, é recomendável que a CONTRATADA mantenha em cada entrega um quan�ta�vo de leite para subs�tuir
no momento da entrega, qualquer ocorrência de embalagem danificada.

Em relação à qualidade do leite, A CONTRATADA é responsável pela qualidade do leite entregue, ou seja, aquele recolhido na
unidade recebedora beneficiada. Devendo garan�r a avaliação técnica em laboratório ou en�dade de pesquisa previamente indicada
ao CONTRATANTE, incumbe à CONTRATADA arcar com os custos da avaliação técnica citada. O recolhimento das amostras será
realizado sem aviso prévio, pelos técnicos da CONTRATANTE ou por pessoas por eles autorizadas, mediante apresentação de
documento de autorização assinado pelo Fiscal do Contrato, à conveniência da Administração Pública, a CONTRATADA deverá enviar
correspondência ao laboratório autorizando o recebimento de amostras da CONTRATANTE. O resultado das análises será
encaminhado à Gerência de Inclusão Social do IDENE e a fatura para pagamento será enviada à sede da CONTRATADA. Para fins de
levantamento médio dos custos com a análise, deve a contratada es�mar no mínimo uma análise bimestral da qualidade do leite, e
ainda se considerando os testes �sico-químico e microbiológico.

 

10. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

São obrigações da CONTRATANTE:

Designar e indicar os servidores da Administração que atuarão como gestor e fiscal neste CONTRATO e comunicar à CONTRATADA
acerca de tal designação;

Exercer o controle e fiscalização da execução do presente instrumento, especialmente quanto às a�vidades desenvolvidas pela
CONTRATADA (item 9 CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO);

Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA a�nentes ao objeto contratual,
respeitando as atribuições dos níveis de responsabilidades, quais seja: fiscal/gestor do contrato; coordenadoria/diretoria regional;
gerencia de inclusão social/diretoria técnica e Diretoria Geral;

Aprovar, por meio do escritório regional, a relação dos beneficiários produtores que irão fornecer o leite para beneficiamento;

O escritório regional do IDENE apresentará à CONTRATADA a relação das unidades recebedoras cadastradas, em cada município com
as respec�vas cotas de leite, vinculando-as ao contrato por meio do “SEI”;

Gerenciar, em conjunto com o Comitê Gestor Municipal, o quan�ta�vo de leite a ser entregue pela CONTRATADA nas unidades
recebedoras, de forma a garan�r a conexão entre a quan�dade de leite demandado pela unidade recebedora, e a quan�dade
entrega na mesma;

O escritório regional do IDENE é responsável pela recepção, conferência e validação dos documentos que compõem os processos de
pagamento, tendo a responsabilidade de verificar a correta execução do objeto pactuado e tramitação para a sede do órgão para
processamento da despesa;
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Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas no CONTRATO;

Realizar o ressarcimento à CONTRATADA dos valores referentes ao recolhimento do INSS dos beneficiários produtores, além de
comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade verificada nos serviços prestados;

Realizar o recolhimento das amostras para análise da qualidade do leite, enviando para o laboratório ou en�dade indicada pela
CONTRATADA;  

Comunicar ao órgão de inspeção responsável pela qualificação técnica da beneficiadora (SIM; SIE ou SIF) quanto a quaisquer
irregularidades da CONTRATADA das quais o IDENE tome conhecimento via denúncia ou visita de fiscalização, para devida verificação
e providências;

É obrigação da CONTRATANTE, produzir e difundir por todos os meios disponíveis, os modelos de formulários e orientações de
preenchimento dos documentos comprobatórios da execução do contrato.

 

São obrigações da CONTRATADA:

Prestar os serviços contratados com padrão de qualidade, regularidade, segurança, atualidade e eficiência, conforme as normas a
serem estabelecidas no contrato;

Manter durante toda a execução do contrato as condições de habilitação e qualificação exigidas no chamamento e contratação,
tratando com o devido sigilo de forma a garan�r inviolabilidade dos dados cadastrais dos beneficiários fornecedores e consumidores
do programa, que porventura a contratada tenha acesso em função da execução dos serviços prestados;

Para além dos padrões técnicos definidos pelas legislações atuais o leite deverá ser envasado em embalagens lacradas, de forma a
manter a qualidade do produto e exporá as logomarcas estabelecidas pelo CONTRATANTE, vedada qualquer outra forma de
propaganda e/ou publicidade e ainda garan�r a visibilidade da data de validade dos produtos;

A CONTRATADA deverá indicar um representante para responder pela execução do contrato, disponível em horário comercial, por
meio telefônico e/ou outro meio eletrônico, este representante deverá estar apto a prestar todos os esclarecimentos à contratante
sobre a execução do contrato, e informar imediatamente qualquer fato extraordinário que ocorra durante a sua vigência, para
adoção das medidas cabíveis;

Permi�r e facilitar o acesso de representantes da contratante, membros da Controladoria Geral do Estado e do Tribunal de Contas do
Estado, bem como do Ministério da Cidadania - MC, da Controladoria Geral da União e do Tribunal de Contas da União, aos locais de
execução do contrato e a todos os documentos rela�vos à execução do objeto, prestando-lhes todas as informações solicitadas;

A CONTRATADA deverá manter em arquivo todos os documentos rela�vos à execução do contrato e garan�r sua pronta recuperação
a qualquer tempo, levando em consideração, que por ser tratar de convênio celebrado com recursos federais, a documentação �sica,
deve ser man�da por um período mínimo de 10 anos a contar da aprovação da prestação de contas.

 

Destacam-se ainda as seguintes obrigações da contratada:

a) Captar o leite somente dos produtores rurais previamente cadastrados e aprovados pelo CONTRATANTE, respeitando o percentual
mínimo de 30% de produtoras mulheres, esta captação será feita na propriedade do mesmo, ou em tanque comunitário e não pode
ocorrer de forma alguma cobrança de frete do produtor rural;

b) Manter atualizado o Sistema "SEI" condição imprescindível para o processo de pagamento;

c) Manter a relação dos produtores vinculados com todas as condições exigidas para habilitação durante todo o período da captação,
principalmente no que se refere à validade da DAP, cabendo ainda à CONTRATADA ressarcir aos cofres públicos os valores
eventualmente pagos referentes ao leite captado de produtor cuja DAP tenha vencido ou expirado;

d) Garan�r a visibilidade da data de validade dos produtos nas embalagens próprias do Programa, bem como todas as informações
necessárias, conforme legislação vigente;

e) Realizar a entrega do leite em todas as unidades recebedoras, definidas pelo IDENE, nos dias e horários a serem acordados;

f) Garan�r a entrega de toda a cota contratada para as unidades recebedoras, apresentadas pelo escritório regional do IDENE e
vinculadas ao contrato por meio do “SEI”;

g) Comprovar o cumprimento do objeto em conformidade com as orientações definidas em contrato, emi�ndo notas fiscais de
aquisição do leite in natura dos produtores, nota fiscal de saída na qual se iden�fique por item a aquisição do leite e a venda do
produto pasteurizado. É necessária ainda a emissão de recibos diários por unidade recebedora de acordo com os dias de entrega e
ao final do período do mês, a emissão do recibo de distribuição com o total distribuído por unidade, todos os recibos devem ser
assinados no momento da entrega pelo parceiro cadastrado no “SEI” com a atribuição de aferir no momento da entrega os
quan�ta�vos unitários de leite e o expresso nos recibos;

h) Realizar o recolhimento do INSS dos beneficiários produtores, os valores correspondentes ao recolhimento do INSS serão
ressarcidos com recursos do convênio à CONTRATADA, mediante a apresentação da guia GPS quitada e do extrato de INSS;

i) Garan�r o acondicionamento adequado do leite, em todas as etapas, da captação à distribuição, para assegurar a qualidade do
produto aos beneficiários consumidores;

j) Responsabilizar-se pela qualidade dos seus produtos, através da avaliação técnica em laboratório ou en�dade de pesquisa, a
conveniência da CONTRATANTE, conforme descrito no item 9. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO;

k) No caso de ocorrência de caso fortuito ou força maior que acarrete a diminuição da captação e ou entrega do leite, a CONTRATADA
deve comunicar IMEDIATAMENTE à CONTRATANTE, para análise e tomada de medidas cabíveis, concomitantemente, proceder



29/03/2021 SEI/GOVMG - 27112402 - Termo de Referência

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=31596061&infr… 10/12

à entrega de forma proporcional entre as unidades recebedoras.

l) Caso ocorra o desabastecimento, por desinteresse dos beneficiários produtores, deve ser comunicado formalmente ao IDENE com
10 dias de antecedência.

De maneira a se resguardar a con�nuidade do abastecimento à população beneficiada, caso  permaneça o desabastecimento, e
havendo outra credenciada para atendimento ao lote, o contrato poderá ser rescindido sem aplicação de sanção e a segunda
credenciada, contratada para dar con�nuidade à execução da polí�ca pública.

 

11. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

Para o recebimento do objeto contratual, será analisada a documentação solicitada a �tulo de comprovação do cumprimento do
objeto.

A comprovação do cumprimento do objeto pela CONTRATADA, será feita nos seguintes termos, como condição para a realização do
pagamento:

A CONTRATADA deverá para cada mês de execução, emi�r a nota fiscal de saída, no primeiro dia ú�l do mês subsequente. Esta nota
fiscal deverá apresentar, por item, o correspondente à aquisição do leite in natura e o beneficiamento, ou seja, o leite pasteurizado;

A nota fiscal de saída deverá ser emi�da após a emissão das notas fiscais de entrada (aquisição) dos produtores;

A CONTRATADA deverá encaminhar, mensalmente, além dos documentos descritos abaixo nas alíneas “a” a “f”, o comprovante de
captação do leite dos produtores, com as respec�vas assinaturas, conforme modelo definido e disponibilizado pela CONTRATANTE.
Tal comprovante deverá ser encaminhado juntamente com o processo de pagamento do mês subsequente, sendo, portanto, que sua
não apresentação será considerada como descumprimento de cláusula contratual.

Deverá ainda encaminhar os comprovantes de depósito para as contas individuais dos agricultores dos valores por eles recebidos
pelo leite entregue no mês anterior.

Deverá ser pe�cionado via SEI (PAA-LEITE - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO) o pedido de pagamento ao qual deverá ser anexado os
seguintes documentos:

a) Nota fiscal global do produto distribuído no período;

b) Nota Fiscal dos produtores;

c) Extrato de fornecimento;

d) Extrato de distribuição;

e) Recibos diários comprovando a distribuição diária do produto;

f) Recibo mensal com o total de leite distribuído no período.

A documentação indicada nas alíneas “c”; “d”; “e”; “f" terão modelos específicos e estabelecidos pelo CONTRATANTE e deverão ser
encaminhados pela CONTRATADA, mensalmente.

 

12. LOCAL DE ENTREGA

Os serviços dispostos no objeto do presente Termo de Referência serão executados e entregues nas escolas públicas e demais
unidades recebedoras a serem indicadas pelo IDENE, nos municípios da Diretoria Regional dos Vales. Os valores e quan�ta�vos
totais, bem como o período de execução, já estão definidos, porém os municípios específicos de atendimento serão definidos ao fim
do processo de credenciamento, obje�vando o melhor equacionamento em relação ao município sede da contratada, eliminando
assim o risco de direcionamento de processo licitatório, veementemente vedado na legislação.

 

13. SANÇÕES CONTRATUAIS

O não cumprimento das obrigações contratuais, por parte da CONTRATADA, sujeitar-se-á às penalidades previstas nos ar�gos 86 a 88
da Lei nº 8.666/93, caracterizando-se como infração contratual a contratada que:

a) não executar de forma total ou executar parcialmente as obrigações assumidas no ato da contratação;

b) ensejar o retardamento da execução do objeto;

c) fraudar na execução do contrato;

d) comportar-se de modo inidôneo;

e) cometer fraude fiscal.

A CONTRATADA que cometer quaisquer das infrações apontadas acima estará sujeita, sem prejuízo de eventual responsabilização
civil e criminal, às seguintes sanções:

ADVERTÊNCIA

Será aplicada advertência nos casos de descumprimento das obrigações da CONTRATADA.
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Caso haja o come�mento reiterado das faltas que provocaram a aplicação da penalidade de advertência, A CONTRATANTE poderá
aplicar a penalidade de multa e/ou ainda rescindir unilateralmente o contrato com A CONTRATADA.

MULTA

Será aplicada a multa pelo descumprimento reiterado das obrigações da CONTRATADA, descritas nos itens “a” a “l” do item 10.
OBRIGAÇÃO DAS PARTES.

A pena de multa consiste na aplicação de valor pecuniário. O Valor pecuniário poderá chegar ao índice de 10% (dez por cento) do
valor pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA, referente à fatura do mês em que se verificou a irregularidade. Para recolhimento da
referida multa, será emi�do Documento de Arrecadação Estadual (DAE).

Para o descumprimento dos itens b; d; e; i; l será aplicado o índice de 5%.

Para o descumprimento dos itens a; c; f; g; h; j; k será aplicado o índice de 10%.

O pagamento da multa que trata o item anterior, não exime à contratada de res�tuir aos cofres públicos quaisquer prejuízos que por
ventura tenha causado ao erário, em decorrência do cumprimento deste contrato.

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA

A aplicação da sanção “suspensão temporária” acarreta a proibição de par�cipar de licitações e de contratar com a Administração
Pública pelo prazo de até 2 (dois) anos.

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

Para as faltas gravíssimas, previstas nos itens “c”; “d”; “e” do presente item, em que além da inexecução do contrato, acarrete em
graves prejuízos à Administração Pública, deve-se ainda, ser aplicada a declaração de inidoneidade. A declaração de inidoneidade
impede o envolvido de contratar com a Administração, a princípio, por um prazo indeterminado; assim como no caso da suspensão
temporária, a aplicação desta penalidade é seguida da rescisão unilateral do contrato.

 

14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão creditados em conta bancária da CONTRATADA, até 30 (trinta) dias após o recebimento e aprovação pelo
IDENE, da nota fiscal. Toda a documentação mencionada deverá ser assinada pelos responsáveis, conforme estabelecido nos
modelos da CONTRATANTE.

O processo de pagamento será mensal e deverá ser pe�cionado pelo "SEI", em até cinco dias úteis após o fechamento do mês. Para
efeito dos pagamentos mensais, será observada a documentação de habilitação atualizada da CONTRATADA.

A contratada deverá comprovar mensalmente o repasse dos valores devidos aos agricultores por meio do envio dos comprovantes de
transferência bancária para as contas indicadas no cadastro dos agricultores e de acordo com o extrato de fornecimento do mês de
referência, sob pena de retenção do pagamento até a regularização da pendência.

                                                                               

15. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO

A aplicação dos recursos dos governos federal e estadual em polí�cas públicas está sob a fiscalização constante da sociedade e dos
órgãos de controle, o que não isenta o órgão de proceder a tomada de ações para garan�r a correta aplicação destes recursos, nesse
sen�do, o IDENE procederá a fiscalização dos contratos celebrados no âmbito do Programa PAA-LEITE. U�lizando para tal de visitas
de acompanhamento aos agricultores, visitas às unidades recebedoras dentro e fora dos horários de entrega, e ainda visita à sede da
Associação/coopera�va (acompanhado ou não por técnico do sistema de inspeção sanitária). Na execução dessas a�vidades, ao
agente público deve ser dispensada à atenção necessária e disponibilização irrestrita de documentos referentes à execução do
contrato celebrado. 

As designações dos gestores e fiscais de contratos se darão por meio de ato próprio do dirigente máximo do órgão.

Considerando a difusão das unidades recebedoras nos municípios beneficiados pelo Programa, os fiscais de contrato serão
designados entre os quadros de servidores dos escritórios regionais e terão como responsabilidade o acompanhamento de todas as
ações que serão desenvolvidas pela CONTRATADA, com ênfase àquelas listadas no item 10. OBRIGAÇÃO DAS PARTES do presente
termo de referência.

 

Responsável Técnico pela elaboração:

 

André Rodrigues da Silva

Gerência de Inclusão Social

Documento assinado eletronicamente por André Rodrigues da Silva, Gerente, em 22/03/2021, às 18:34, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 27112402 e o código CRC 955FE50C.

Referência: Processo nº 2420.01.0000120/2021-26 SEI nº 27112402

http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

