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MINISTÉRIO DA DEFESA 
COMANDO DA AERONÁUTICA 

GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA 

 

 

 

CHAMADA PÚBLICA nº 001/2017 

 

Chamada Pública nº 01/2017 para aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais 

beneficiários que se enquadrem nas disposições da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, por 

meio da Modalidade Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, 

com dispensa de licitação, com fulcro no art. 17 da Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011, 

no art. 17 do Decreto nº 7.775, de 04 de julho de 2012, e na Resolução GGPAA nº 50, 

publicada no DOU de 26 de setembro de 2012. 

 

O Grupamento de Apoio de Santa Maria, com sede Rodovia RSC 287, KM 232, na cidade de 

Santa Maria - RS, inscrita no CNPJ sob o nº 00394429/0184-09, representada neste ato pelo 

Sr. HUGO ZANONI BASTOS DE SIQUEIRA Ten. Cel. Av, nomeado pela  Portaria nº 

69/GC1, publicada no DOU de 10 de janeiro de 2017, no uso de suas prerrogativas legais, e 

considerando o disposto  no art.17 da Lei 12512/2011; Resolução nº 50 de 26.09.2012, 

expedida pelo Grupo Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos (GGPAA)/Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através da Secretaria Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional; Decreto nº 8.293/14, expedido pela Casa Civil da Presidência da 

República, vem realizar Chamada Pública para aquisição de Gêneros Alimentícios de 

agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da Lei nº 

11.326/2006, por meio da Modalidade Compra Institucional do Programa de Aquisição de 

Alimentos, com dispensa de licitação, durante o período de 01/10/2017 a 31/03/2018. Os 

interessados deverão apresentar a documentação para habilitação e Proposta de Venda em 

envelope único até o dia 21/09/2017, às 13 horas, no Grupamento de Apoio de Santa Maria 

(antiga Base Aérea de Santa Maria) – Seção de Obtenções e Contratos no endereço: 

Rodovia RSC 287, km 232 

Santa Maria/RS 

CEP 97.105-910 

 

1. OBJETO 

 

1.1 O objeto da presente Chamada Pública é de aquisição de Gêneros Alimentícios da 

Agricultura Familiar, destinado à Seção de Subsistência do GAP-SM, por meio da 

modalidade de Compra Institucional do Programa Aquisição de Alimentos, 

conforme especificações abaixo: 

 

Item CATMAT ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANTIDADE 
PREÇO 

MÁX. 
TOTAL 

1 246734 

Açúcar mascavo, produto 

natural, oriundo de cana-

de-açúcar. 

kg 50 11,43 R$ 571,50 

2 56170 
Agnoline - recheio de 

frango 
kg 120 29,12 R$ 3.494,40 
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3 58076 

Aipim descascado 

congelado, em pedaços 

com 

peso unitário entre 150 g 

e 250 g, acondicionado 

em embalagem primária 

plástica, contendo nesta, 

de 01 kg a 05 kg de peso 

líquido e rotulagem 

obrigatória.  

kg 400 5,63 R$ 2.252,00 

4 58076 

Alface crespa ou lisa, 

nova, de boa qualidade, 

acondicionadas em 

embalagens limpas (pés) 

Pé 2000 1,76 R$ 3.520,00 

5 5916 

Arroz subgrupo polido, 

agulha, tipo 1, última 

safra, 

com identidade, 

qualidade e embalagem, 

segundo 

Instrução Normativa nº 

6/2009 e seu anexo VII. 

Máximo de 7,5% de 

quebrados e quirera. O 

produto 

deve ser acondicionado 

em embalagem primária 

e 

secundária de polietileno, 

próprias para alimentos, 

contendo na primária, 05 

kg de peso líquido. 

 

kg 3600 2,44 R$ 8.784,00 

6 224404 

Banana prata. 

Características gerais : de 

1ª qualidade, grau médio 

de amadurecimento. 

Devem estar íntegras, 

firmes, sem manchas e 

cor característica 

uniforme. 

kg 600 3,85 R$ 2.310,00 

7 137251 
Barra de cereal de 25 gr a 

55 gr 
Und 2000 2,70 R$ 5.400,00 

8 228749 Batata doce roxa kg 60 3,03 R$ 181,80 

9 58076 Bergamota pokan kg 800 2,38 R$ 1.904,00 

10 58076 
Beterraba, casca limpa e 

sem ruptura 
kg 300 3,15 R$ 945,00 

11 6262 Bolo inglês ou sabores kg 100 16,06 R$ 1.606,00 

12 226228 

Brócolis, de boa 

qualidade, tamanho 

médio homogêneo, 

acondicionados em 

embalagens limpas 

dz 300 37,93 R$ 11.379,00 

13 58076 

Cenoura, nova, de boa 

qualidade, tamanho 

médio e homogêneo, 

casca limpa e sem 

ruptura. 

kg 400 3,65 R$ 1.460,00 
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14 58076 

Couve picada, resfriada, 

acondicionado em 

embalagem primária 

plástica, contendo nesta, 

de 

01 kg a 02 kg de peso 

líquido do produto. 

 

kg 120 8,83 R$ 1.059,60 

15 58076 

Couve manteiga, nova, 

de boa qualidade, 

tamanho e grau de 

maturação médio, 

acondicionada em 

embalagens limpas 

(molhos com no mínimo 

6 folhas) 

Molho 200 1,70 R$ 340,00 

16 1473 
Cuca colonial (validade 

07 dias) 
kg 50 14,65 R$ 732,50 

17 99350 

Farinha de milho, 

amarela, acondicionada 

em embalagem primária 

de polietileno de 01 kg 

de peso líquido, e em 

embalagem secundária 

de polietileno ou de 

papelão (caixa), ambas 

próprias para alimentos. 

kg 120 3,78 R$ 453,60 

18 74365 Extrato de Tomate kg 50 15,21 R$ 760,50 

19 332418 

Feijão, tipo 1, grupo 1, 

preto, última safra. O 

produto deve ser 

acondicionado em 

embalagem primária e 

secundária de polietileno, 

próprias para alimentos, 

contendo na primária, de 

01 kg de peso líquido. 

kg 900 6,30 R$ 5.670,00 

20 58076 Seleta de legumes kg 200 11,63 R$ 2.326,00 

21 150662 
Leite em pó integral 

instantâneo 
kg 50 22,91 R$ 1.145,50 

22 62200 Leite UHT L 4800 3,85 R$ 18.480,00 

23 103098 Maçã nacional kg 400 4,86 R$ 1.944,00 

24 56170 

Massa caseira, fresca 

com ovos, embalagem 

com 500gramas contendo 

informações nutricionais 

e data de validade. 

Und 200 8,31 R$ 1.662,00 

25 103098 Moranguinho 250g Und 200 5,91 R$ 1.182,00 

26 216778 
Ovo vermelho grande, 

origem de galinha 
Dz 120 5,66 R$ 679,20 

27 1473 Pão caseiro 500g Und 100 6,36 R$ 636,00 

28 74365 
Queijo tipo colonial 

embalado à vacuo 
kg 300 32,03 R$ 9.609,00 

29 231826 
Repolho roxo, peças 

íntegras 
Dz 30 35,33 R$ 1.059,90 

30 231825 
Repolho verde, novo, 

peças íntegra 
kg 100 2,21 R$ 221,00 
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31 226252 Rúcula dz 200 22,83 R$ 4.566,00 

32 150375 Suco de laranja integral  L 600 10,92 R$ 6.552,00 

33 150375 
Suco de uva integral 

garrafa 1,5 lt 
und 400 15,68 R$ 6.272,00 

34 150375 

Suco de uva integral, sem 

adição de açúcar caixa 1 

LT 

und 500 12,50 R$ 6.250,00 

35 97217 

Tempero verde, em 

maço, fresca, de primeira 

qualidade, tamanho e 

coloração uniformes, 

devendo ser bem 

desenvolvida, firme e 

intacta, isenta de 

enfermidades, sujidades, 

parasitos e larvas. 

kg 50 12,00 R$ 600,00 

36 58076 Tomate longa vida kg 2000 4,88 R$ 9.760,00 

37 74365 
Iogurte garrafinha 170 gr 

a 180 gr 
und 2000 3,08 R$ 6.160,00 

38 74365 
Lingüiça de carne suína 

fresca 
kg 300 21,66 R$ 6.498,00 

39 230944 

Lingüiça calabresa 

fatiada embalagem 1 kg a 

2 kg 

kg 300 12,53 R$ 3.759,00 

40 139270 

Bife de pernil suíno, 

congelado. Peso unitário: 

80 g. 

O produto deve ser 

acondicionado em 

embalagem 

primária plástica, a 

vácuo, contendo nesta, de 

01 kg 

a 03 kg de peso líquido, e 

em embalagem 

secundária de polietileno, 

contendo nesta, de 10 kg 

a 20 kg de peso líquido. 

kg 2000 17,16 R$ 34.320,00 

41 139270 

Cubos de pernil de suíno, 

congelado. Peso unitário: 

75 g. O produto deve ser 

acondicionado em 

embalagem primária 

plástica, a vácuo, 

contendo 

nesta, de 01 kg a 03 kg 

de peso líquido, e em 

embalagem secundária 

de polietileno, contendo 

nesta, de 10 kg a 20 kg 

de peso líquido 

kg 3000 17,35 R$ 52.050,00 

42 139270 
Lombo suíno congelado 

desossado 
kg 2000 15,88 R$ 31.760,00 

43 73776 
Pernil suíno congelado 

desossado 
kg 2000 12,53 R$ 25.060,00 

44 73776 Coxão mole congelado kg 1000 21,93 R$ 21.930,00 

45 73776 Cochão duro congelado kg 1000 20,40 R$ 20.400,00 

46 321363 Contra filé congeladgo kg 1000 27,90 R$ 27.900,00 



5 

 

 

          TOTAL R$ 355.605,50 

 

 

1.2 Para os itens 1, 2, 3, 5, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 32, 33, 34 e do 37 ao 46, a 

validade (vida útil) deverá ser de 75%, no mínimo, a contar da data de entrega, e a 

quantidade total do pedido deverá ser do mesmo lote, ou seja, apresentar a mesma 

data de fabricação/validade. 

1.3 Será firmado um contrato, conforme minuta em anexo, entre o GAP-SM e a 

vencedora com vigência até 31 de março de 2018, a partir de sua assinatura, ou até 

o esgotamento das quantidades, prevalecendo o fato que ocorrer primeiro. 

 

2. FONTE DE RECURSO 

 

2.1 As despesas correrão por conta dos recursos provenientes da fonte 0100000000, 

UGR 120643, ND 339030 e PT 086127. 

 

 

3 PREÇOS  

3.1 A definição dos preços observou o art. 5º da Resolução GGPAA nº 50, de 
26/09/2012, foi obtida depois de realizadas 3 (três) pesquisas devidamente 
documentadas no mercado local, pelo preço médio obtido. 

 

4 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1 Nos termos dos artigos 16 e 17 da Lei nº 12.512, de 2011 e do Decreto 7.775, de 

2012, são elegíveis para fornecimento de alimentos no âmbito do Programa de 

Aquisição de Alimentos – PAA os agricultores familiares, assentados da reforma 

agrária, silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores artesanais, indígenas e 

integrantes de comunidades remanescentes de quilombos rurais e de demais povos e 

comunidades tradicionais, que atendam aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 

11.326, de 24 de julho de 2006 (beneficiários fornecedores); e, ainda, cooperativas 

e outras organizações formalmente constituídas como pessoa jurídica de direito 

privados que detenham a Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de 

Agricultura Familiar – PRONAF – DAP Especial Pessoa Jurídica ou outros 

documentos definidos por resolução do GGPAA (organizações fornecedoras). 

 

5 HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE VENDA 

 

5.1 O envelope deverá estar endereçado ao Grupamento de Apoio de Santa Maria (GAP-

SM) e especificar a Chamada Pública nº 01/2017. 

5.2 Todas as participantes deverão apresentar no envelope os documentos abaixo 

relacionados, sob pena de inabilitação, a saber: 

 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica –CNPJ. 

 

b) Cópia da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Agricultura Familiar 

(PRONAF) – DAP Jurídica para associações ecooperativas. 

 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, relativa à seguridade social e 

FGTS. 

 
d) Cópia do Estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade, registrado na 

Junta Comercial, no caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, no caso de associações. Em se tratando de empreendimentos familiares 
deverá ser apresentada cópia do Contrato Social, registrado no Cartório de Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas. 

 

e) Cópia de Alvará Sanitário do estabelecimento, emitido pelo órgão fiscalizador 
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competente a que esteja submetida. Sendo aceita a revalidação conforme decreto 
74.170 de 10 de junho de1974. 

 

f) Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos 

pelos associados/cooperados. 

 

g) Declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do 

atendimento do limite individual de venda de seus cooperados/associados. 

 

h) Comprovante de atendimento aos critérios de priorização das propostas. 

 

 

5.3 Não será aceito protocolo de solicitação dos documentos exigidos. 

 

5.4 Os documentos listados acima deverão ser apresentados no original ou, no caso de 

cópias, deverão ser apresentadas cópias autenticadas por Tabelião de Notas; 

poderão, ainda, ser apresentados no original, com cópia para autenticação pelo 

GAP-SM. 

 

5.5 Conjuntamente aos documentos acima, deve ser apresentada a Proposta de Venda, 

conforme modelo constante no ANEXO II. 

 

5.6 A documentação deverá ser apresentada em envelope fechado ou lacrado, 

devidamente identificado, podendo ser usado o modelo a seguir: 

 

 

 

 

6 CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

6.1 O critério utilizado para a priorização das propostas e a forma de classificação das 

propostas e a forma de classificação dos interessados será o estipulado pelo 

parágrafo 2º do art 7º da Resolução nº 50 do GGPAA, de acordo com os seguintes 

grupos de prioridade: 

 

I – agricultores familiares do município; 

II – comunidades tradicionais, quilombolas ou indígenas; 

III – assentamentos da reforma agrária; 

IV – grupos de mulheres; 

V – produção agroecológica ou orgânica. 

 

 

7 DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS 

 

7.1 A participante classificada em primeiro lugar em cada um dos itens, deverá 

apresentar amostra para avaliação e seleção do produto ofertado, no prazo de 5 

(cinco) dias após a fase de habilitação. Caso a Licitante não cumpra o prazo 

estabelecido sua proposta será desclassificada. 

 

GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA 
RODOVIA RSC 287,KM 232– SANTA MARIA/RS- CEP:97105-910 
COMISSÃO DE LICITAÇÕES 
CHAMADA PÚBLICANº01/2017 
DIA ...../....../........., às ............. horas 
CNPJ DA EMPRESA: 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 
TELEFONE: 
E-MAIL:: 
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7.1.1 Toda amostra encaminhada ao setor responsável deve conter em sua 

embalagem, rotulagem obrigatória, conforme legislação vigente; 

7.1.2 O licitante que optar por enviar amostra com peso/volume menor que o 

exigido para o item, deve, junto a esta, enviar o rótulo original, bem 

como, uma declaração, na qual afirme a entrega do objeto, conforme 

especificado no Edital; 

7.1.3 O licitante que encaminhar amostra com peso/volume menor que o 

exigido em Edital, porém, para fins de aprovação, a amostra, exceto o 

peso/volume, deve apresentar-se em conformidade com as 

especificações definidas para o objeto. 

 

7.2 A amostra do produto ofertado deverá ser entregue no Grupamento de Apoio de 

Santa Maria, localizado na Rodovia RSC 287, KM 232, da cidade de Santa 

Maria/RS. 

 

 

8 LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA 

 

8.1 Os alimentos adquiridos deverão ser entregues na Seção de Subsistência do 

Grupamento de Apoio de Santa Maria, localizado na Rodovia RSC 287, KM 232, da 

cidade de Santa Maria/RS conforme solicitação. Outras informações poderão ser 

obtidas através do telefone número: 55-3220- 3390 ou pelo endereço eletrônico: 

pregoes.gapsm@fab.mil.br. 

 

 

9 DO PAGAMENTO 

 

9.1  O pagamento será efetuado, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, no 

prazo máximo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de entrega da fatura/nota fiscal, 

devidamente certificada pelo comissão de recebimento, a contar da data de entrega 

da fatura/nota fiscal na Seção de Subsistência do GAP-SM, desde que não haja 

impedimento legal. 

 

10 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.1 A presente Chamada Pública poderá ser obtida no site http://mds.gov.br/compra-

da-agricultura-familiar/paa/chamadas-publicas-abertas-paa/rs e no seguinte local: na 

Seção de Obtenções e Contratos do Grupamento de Apoio de Santa Maria localizada 

na Rodovia RSC 287, KM 232, Santa Maria – RS no horário das 09:00 às 12:00 

horas e das 13:30 às 17:00, de segunda a sexta feira. 

 

10.2 Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação sanitária 

(federal, estadual ou municipal) específica para os alimentos de origem animal e 

vegetal.  

 

 

10.3 O limite individual de venda do agricultor familiar deverá respeitar o valor 

máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais), por DAP/Ano/Entidade Executora, e 

obedecerá as seguintes regras: 

 

 I - Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os 

contratos individuais firmados deverão respeitar o valor máximo de R$20.000,00 

(vinte mil reais), por DAP, por ano civil, por órgão comprador.  

II - Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado 

será o resultado do número de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica 

multiplicado pelo limite individual de comercialização, utilizando a seguinte 

fórmula: Valor máximo a ser contratado = nº de agricultores familiares inscritos na 

DAP jurídica x R$ 20.000,00.  

 

http://mds.gov.br/compra-da-agricultura-familiar/paa/chamadas-publicas-abertas-paa/rs
http://mds.gov.br/compra-da-agricultura-familiar/paa/chamadas-publicas-abertas-paa/rs
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10.4 O limite de venda por organização fornecedora deverá respeitar o valor máximo 

de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) por DAP Pessoa Jurídica, por ano civil, 

por órgão comprador. 

 

10.5 A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato de 

Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação 

Escolar que estabelecerá com clareza e precisão as condições para sua execução, 

expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das 

partes, em conformidade com os termos da chamada pública e da proposta a que se 

vinculam, bem como do Capítulo III - Dos Contratos, da Lei 8.666/1993. 

 

 

 

 

 

Santa Maria, 04 de setembro de 2017. 

 

 

 

 

HUGO ZANONI BASTOS DE SIQUEIRA Ten. Cel Av 

 

 

Ordenador de Despesas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
COMANDO DA AERONÁUTICA 

GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA 

 

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA DE VENDA 
 

PROPOSTA DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR  

  

Proposta de atendimento da chamada pública nº 001/2017 

  

I – IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO FORNECEDORA 

1. Nome do Proponente  
 

2. CNPJ 
 

3. Nº da DAP Jurídica 
 

4. Endereço 
 

5. Município 
 

6.CEP 
 

7. Nome do representante legal 
 

8.CPF 
 

9.DDD/Fone 
 

10.Banco 
 

11.Nº da Agência 
 

12.Nº da Conta Corrente 
 

  

II – DETALHAMENTO DOS PRODUTOS, QUANTIDADES E VALORES 

  1. Produto 2.Unidade 3.Quantidade 
4.Valor 
Unitário 5.Valor Monetário 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

  
Valor total 
monetário 

  

III – RELAÇÃO DE FORNECEDORES 

  

  
1. Identificação do Agricultor 
Familiar 

2. Produto 
3.Valor Total  

1 

Nome  

    Nº DAP 

CPF 

2 

Nome  

    Nº DAP 

CPF 

3 

Nome  

    Nº DAP 

CPF 

4 

Nome  

    Nº DAP 

CPF 

5 

Nome  
    

Nº DAP 
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CPF 

6 

Nome  

    Nº DAP 

CPF 

7 

Nome  

    Nº DAP 

CPF 

8 

Nome  

    Nº DAP 

CPF 

Total da proposta   

  

IV – DESCREVER OS MECANISMOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

 

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas nesta proposta e que as informações 
acima conferem com as condições de fornecimento. 

  

Local e Data:    Assinatura do Representante da Organização 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
COMANDO DA AERONÁUTICA 

GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA 

 
ANEXO II 

 
CONTRATONº /2017 

 
 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR 

 
 

O Grupamento de Apoio de Santa Maria, com sede Rodovia RSC 287, KM 232, na cidade 
de Santa Maria - RS, inscrita no CNPJ sob o nº 00394429/0184-09, representada neste ato 
pelo Sr. HUGO ZANONI BASTOS DE SIQUEIRA Ten. Cel. Av, nomeado pela  Portaria nº 
69/GC1, publicada no DOU de 10 de janeiro de 2017, no uso de suas prerrogativas legais 
e, considerando o disposto no art.17 da Lei 12512/2011; Resolução n. 50 de 26.09.2012 
expedida pelo Grupo Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos/MDA, através da 
Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; Decreto n. 7.775, de 
04.07.2012, expedido pela Casa Civil da Presidência da República, doravante denominado  
CONTRATANTE,  e  por  outro  lado  (nome do grupo formal) com sede à 
 ,n.º      , em /UF,  inscrita  no  CNPJ sob n.º ,doravante denominado (a) 
CONTRATADO (A), fundamentados nas disposições Lei n. 12.512, de 14/10/2011, e tendo 
em vista o que consta na Chamada Pública n. 001/2017,processo:67205.003545/2017-07, 
resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

1.1 É objeto desta contratação a AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR, modalidade Compra Institucional, para atendimento da demanda dos órgãos e 
entidades da administração pública federal de acordo com o edital da Chamada Pública n.º 
01/2017, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de 
anexação ou transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 
2.1 O CONTRATADO se compromete a fornecer os alimentos da Agricultura Familiar ao 
CONTRATANTE conforme descrito na Proposta de Venda de Alimentos da Agricultura 
Familiar, parte integrante deste Instrumento. 

 

2.1 Discriminação do objeto: 

 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
QNT VALOR 

1     

2     

3     

...     

 
CLÁUSULA TERCEIRA 
3.1 O limite individual de venda de alimentos da Agricultura Familiar é de até R$ 20.000,00 
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(vinte mil reais) por Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP, por ano civil, por órgão 
comprador, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa de Aquisição de 
Alimentos – modalidade Compra Institucional. 

 
CLÁUSULA QUARTA 
4.1Asdespesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento do Grupamento de Apoio de Santa Maria para 
o exercício de 2017, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade:   
Fonte:  
Programa de Trabalho:   
Elemento de Despesa:   
PI: 
 

CLÁUSULA QUINTA 

5.1 O início da entrega dos alimentos será imediatamente após solicitação da Seção de 
Subsistência, sendo o prazo do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 
31 de março de 2018. 

5.2 A entrega de alimentos deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a 
chamada pública n.º 01/2017.  

5.3 O recebimento dos alimentos dar-se-á mediante apresentação das Notas Fiscais de 
Venda pela pessoa responsável pela entrega daqueles, no local previamente ajustado. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

6.1 Pelo fornecimento dos alimentos, nos quantitativos descritos na Proposta de Venda de 
Alimentos da Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor total de R$ 
_____________ (_______________________). 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 
7.1 No valor mencionado na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, 
recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, 
trabalhistas e previdenciários e quais quer outras despesas necessárias ao cumprimento 
das obrigações decorrentes do presente contrato. 

 
CLÁUSULA OITAVA  
8.1 O preço contratado é fixo e irreajustável. 

 

CLÁUSULA NONA  

9.1 O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos no item 5.3 da cláusula 
quinta, e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu 
pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior.  

9.2 Não seremos efetuados qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver 
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA  

10.1 São obrigações da Contratante: 

a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital de Chamada 
Pública; 

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da 
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
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c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado 
ou corrigido; 

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada; 

e) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento 
do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital. 

10.1.1 A administração não responderá por quaisquer compromissos 
assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do 
presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiro 
sem decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 

10.2 São obrigações da Contratada:  

a) A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital e na 
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

b) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 
especificações, prazo e local constantes no Edital, acompanhado da respectiva 
nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: (especificar); 

c) Substituir, às suas expensas, em prazo de 03 (três) dias úteis, à contar da 
sua notificação, o objeto com vícios ou defeitos; 

d) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do 
prazo previsto, com a devida comprovação; 

e) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 

f) Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  

11.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, e da Lei nº 
10.520, de 2002, a Contratada que: 

a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência 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; 

f) Não mantiver a proposta. 

11.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 
prejuízos significativos para a Contratante; 

b) Multa moratória de 0,30% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso 
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias; 

c) Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, 
no caso de inexecução total do objeto; 
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d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 
inadimplida; 

e) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade 
Contratante, pelo prazo de até dois anos; 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurar em os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a Contrata da ressarcir a Contratante 
pelos prejuízos causados. 

11.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, 
a Contratada que: 

a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 

11.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-
se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

11.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

12.1 O CONTRATADO deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das Notas 
Fiscais de Venda, ou congêneres, dos produtos participantes da Proposta de Venda de 
Alimentos da Agricultura Familiar, as quais ficarão à disposição para comprovação. 

12.2 O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos as 
Notas Fiscais de Compra apresentadas nas prestações de contas, bem como a Proposta 
de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, as quais ficarão à disposição 
para comprovação. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
13.1 É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos 
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização 
efetuada pelo CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
14.1 A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do órgão ou entidade responsável 
pela compra. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  
15.1 O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública Nº 01/2017, pela 
Resolução do Grupo Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA n.º 50, de 
26/09/2012, n° 56, de 14/02/2013, n° 64, de 20/11/2013, e nº 73, de 26/10/2015, pela Lei 
n.º 12.512, de 14/10/2011, e pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em todos os seus 
termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso. 

 

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

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 
17.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 
78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as conseqüências indicadas no art. 80 da mesma Lei, 
sem prejuízo das sanções aplicáveis. 
17.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 
17.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 

18.1 O presente contrato vigerá, a partir de sua assinatura, até o dia 31 de março de 2018, 
ou até o término da quantidade adquirida, o que ocorrer primeiro. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA 

19.1 É competente o Foro da Comarca de Santa Maria para dirimir qualquer controvérsia 
que se originar deste contrato. 

 
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três 
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

 

 

 

Santa Maria, ___de________ de 20_____. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
CONTRATANTE CONTRATADA 

 

 
NOME: NOME: 
CARGO: CARGO: 

 

 
TESTEMUNHAS: 

 
 
 
NOME: NOME: 
CARGO: CARGO: 

 


