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Processos nos 67552.002902/2017-61 

Objeto 
Aquisição de Gêneros Alimentícios da 

Agricultura Familiar 

Tipo de Licitação 
Compra Institucional do Programa de Aquisição 

de Alimentos – PAA 

Fundamento Legal 

Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, art. 24, 

inciso XXX, da Lei nº 8.666/93, no art. 17 da Lei 

nº 12.512, de 14 de outubro de 2011, art. 5º do 

Decreto nº 7.775, de 04 de julho de 2012, 

Resolução GGPAA nº 50, Decreto nº 8473/2015. 

Aprovação jurídica 
PARECER n°01011/2017/CJU-

MG/CGU/AGU  

Abertura 
18 de setembro de 2017. 

10 horas. 

Local 

Auditório da Escola Preparatória de Cadetes 

do Ar – Rua Santos Dumont 149, São José, 

Barbacena 

Telefone (32) 3339-4137 

Fax (32) 3339-4136 

E-mail gapbq.licitacoes@yahoo.com 
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CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017 

EDITAL 

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 Barbacena, por meio da Seção de Obtenções, sediada na rua 

Santos Dumont, 149 – São José, CEP 36.205-900 – Barbacena - MG, inscrito no CNPJ sob o 

nº 00.394.429/0194-72, representado neste ato pelo Ten Cel Int Bruno Ferreira de Oliveira, 

Ordenador de Despesas, no uso de suas prerrogativas legais, e considerando o disposto no art. 

17, da Lei 12.512/2011, e nas Resoluções GGPAA nº 50/2012, nº 56/2013, n° 64/2013 e nº 

73/2015, vem realizar Chamada Pública para aquisição de alimentos 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 doze meses, a contar da data de assinatura do Termo Substitutivo 

de Contrato ou até ser atingido o limite de valor de fornecimento estabelecido pela legislação. 

Os interessados deverão apresentar a documentação para habilitação e Proposta de Venda até 

o dia 18 de setembro, às 10 horas, no Auditório 01 da Escola Preparatória de Cadetes do Ar 

 

 

1. DO OBJETO 
1.1. O objeto da presente Chamada Pública é a de aquisição de alimentos de agricultores 

familiares, por meio da modalidade de Compra Institucional do Programa de 

Aquisição de Alimentos, conforme especificações abaixo. 

1.2. Cada item poderá ser contemplado por mais de um interessado, conforme limitação 

de valor de fornecimento estabelecido pela legislação. 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTDADE VALOR 

UN 

VALOR 

TOTAL 

1 TOMATE SALADA IN NATURA KG 1000 R$ 4,15 R$ 4.150,00 

2 BATATA BAROA LISA, LAVADA, IN 

NATURA 

KG 1000 R$ 9,30 R$ 9.300,00 

3 MORANGO IN NATURA KG 100 R$ 13,00 R$ 1.300,00 

4 BOLO ALIMENTÍCIO, SABOR 

VARIADO (COCO, CENOURA, 

LARANJA, CHOCOLATE, ETC) 

TIPO SEM RECHEIO, PESO 400 

GRAMAS, INGREDIENTES: 

FARINHA DE TRIGO, AÇÚVAR, 

UN 1000 R$ 6,26 R$ 6.260,00 
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OVO, VALIDADE 07 DIAS) 

5 BROINHA D FUBÁ: UNIDADE 40G. 

INGREDIENTES: FUBÁ, LEITE 

PASTEURIZADO, OVO, AÇÚCAR, 

ÓLEO DE SOJA, TRIGO COM 

FERMENTO E SAL. PRODUTO 

LIMPO, ÍNTEGRO PARA 

CONSUMO, CONTENDO MASSA 

FOFA E MACIA, COM CHEIRO, 

COR E APARÊNCIA 

CARACTERÍSTICOS 

UN 3000 R$ 1,01 R$ 3.030,00 

6 ROSQUINHA CASEIRA, SABOR 

NATA, EMBALAGENS DE 100 

GRAMAS. INGREDIENTES: 

FARINHA DE TRIGO, LEITE 

PASTEURIZADO, OVO, 

MARGARINA, FERMENTO, SAL E 

ÁGUA. O PRODUTO DEVE ESTAR 

LIMPO, ÍNTEGRO E ADEQUADO 

PARA O CONSUMO, CONTENDO 

UMA MASSA FOFA E MACIA 

UN 2000 R$ 2,04 R$ 4.080,00 

 VALOR TOTAL R$ 28.120,00 

 

 

 

 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2017, na classificação 

abaixo: 

2.1.1. Gestão/ Unidade: 00001 

2.1.2. Fonte: 0151689332 

2.1.3. Programa de Trabalho: 093364 

2.1.4. Elemento de Despesa: 339030 

2.1.5. PI: B2798108012 
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3. DO PREÇO 

3.1. A definição dos preços observou o art. 5º da Resolução GGPAA Nº 50, de 

26/09/2012. Realizando pesquisa de preço no mercado local, junto à fornecedores 

atacadistas, produtores e supermercados regionais. 

3.2. O preço indicado no ANEXO I - A é o valor máximo estipulado para aquisição do 

produto (na qualidade especificada, inclusos todos os custos operacionais, taxas, 

tributos e frete até a entrega no local indicado), referenciado por pesquisa 

representativa do mercado conforme item acima. 

3.3. O valor máximo global estimado para esta Chamada Pública é de R$ 28.120,00 (vinte 

e oito mil cento e vinte reais) 

 

4. HABILITAÇÃO 
4.1. Poderão participar desta Chamada Pública Agricultores familiares e demais 

beneficiários que se enquadrem nas disposições da Lei nº 11.326/2006. 

4.2. Por convenção, será denominado: (artigo 4º, incisos II e III, do Decreto nº 

7.775/2012): 

4.2.1. Beneficiários fornecedores -  público apto a fornecer alimentos ao PAA, quais 

sejam, 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; e 

4.2.2. Organizações fornecedoras - cooperativas e outras organizações formalmente 

constituídas como pessoa jurídica de direito privado 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. 

4.3. A organização fornecedora (Grupo formal) deverá apresentar, sob pena de 

inabilitação, os documentos abaixo relacionados, em envelope lacrado, (envelope 

01), com a seguinte identificação: 

4.3.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

4.3.2. Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF- DAP Jurídica para associações 

e cooperativas de agricultores familiares; 

4.3.3. Extrato da Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Jurídica. Serão 

consideradas apenas as DAP Jurídicas ativas, com consulta realizada na data de 

análise das propostas; 

4.3.4. Cópia ou extrato da Declaração de Aptidão PRONAF – DAP dos beneficiários 

fornecedores, nos termos do art. 4º, § 1º da Resolução nº 50/2012 – GGPAA; 

4.3.5. Cópia do Estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade, registrado na 

Junta Comercial, no caso de cooperativas, ou no Cartório de Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, no caso de associações; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm#art3
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4.3.6. Cópia da Carteira de Identidade e do CPF (autenticadas ou acompanhadas do 

original) do(s) representante(s) legal(is) da entidade proponente; 

4.3.7. Será exigido credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado 

de Fornecedores – SICAF. Caso, durante a análise, seja necessário, a Comissão 

Permanente de Licitação poderá realizar consultas quanto às seguintes certidões: 

4.3.7.1. Certidões negativas junto ao INSS, FGTS, Receita Federal, Dívida 

Ativa da União, CNDT 

4.3.8. A organização fornecedora somente poderá vender produtos provenientes de 

beneficiário(s) fornecedor(es), sob pena de inabilitação. 

 

4.4. O beneficiário fornecedor (Grupo informal) deverá apresentar no envelope nº 01 – 

Habilitação, os documentos relacionados abaixo, sob pena de inabilitação: 

4.4.1. Cópia de Inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

4.4.2. Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP ou extrato da DAP 

 

 

5. DA PROPOSTA DE VENDA 
5.1. A organização proponente, Grupo Formal e Informal, quando da entrega do envelope 

nº 01, deve apresentar a PROPOSTA DE PREÇOS (envelope nº 02), conforme 

modelo apresentado no ANEXO III, situação em que formaliza seu interesse em 

vender os produtos listados, com indicação das quantidades ofertadas, total ou parcial, 

e os preços unitários e totais correspondentes. A proposta de venda deve ser entregue 

em envelope lacrado, com a seguinte identificação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, frete e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

5.3. A proposta deverá estar assinada e todas as suas folhas rubricas, não devendo 

apresentar rasuras que afetem sua idoneidade e entendimento. 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

GRUPAMENTO DE APOIO DE BARBACENA 

ENVELOPE N°02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CHAMADA PÚBLICA 01/2017 

BENEFICIÁRIO/ORGANIZAÇÃO FORNECEDOR(A): (NOME) 

CPF/CNPJ 
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6. DA AMOSTRA 

6.1. Por se tratar de produtos de baixa complexidade para análise, não serão soliticadas 

amostras. A adequabilidade dos produtos ofertados será constatada no momento da 

entrega dos mesmos. 

 

7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

7.1. No dia, hora e local designados nesta Chamada, em ato público, na presença dos 

licitantes, a Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os 

Envelopes nº 01 e nº 02, e procederá ao início da sessão. 

7.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente 

deles participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não 

sendo permitida a intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou 

que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos. 

7.2. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será 

recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos 

relativos à documentação ou proposta de preços apresentadas. 

7.3. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 

01 - Documentos de Habilitação. 

7.3.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos 

licitantes presentes ou por seus representantes, e consultado o SICAF, se for o 

caso. 

7.4. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a 

Comissão verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou 

a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

7.4.1. SICAF; 

7.4.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

7.4.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

7.5. Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante inabilitado, por 

falta de condição de participação. 

7.6. Não ocorrendo a inabilitação por força das situações acima mencionadas, a 

documentação de habilitação dos licitantes então será verificada, conforme demais 

exigências previstas neste instrumento convocatório. 

7.7. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os 

documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que 

www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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voltará a reunir-se, informando os participantes. Nessa hipótese, todos os documentos 

de habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, rubricados 

externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em 

poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação. 

7.8. Ao fornecedor inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser 

aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua 

desistência, ou da decisão desfavorável do recurso. 

7.9. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes 

n° 02 - Proposta de Preços dos fornecedores habilitados serão abertos, na mesma 

sessão, desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de 

recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim, após o regular 

decurso da fase recursal. 

7.9.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os participantes, quanto ao 

direito de recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados 

pelos presentes ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura. 

7.9.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe 

desclassificação por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de 

fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

7.10. As propostas de preços dos fornecedores habilitados serão então julgadas, conforme 

item próprio deste Instrumento Convocatório. 

7.11. Se todos forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão 

Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 03 (três) dias úteis para a 

apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as 

inabilitaram ou desclassificaram. 

7.12. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos 

membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

7.13. Será considerado inabilitado o licitante que: 

7.13.1. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no 

prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar sua 

habilitação por meio do SICAF. 

7.13.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01. 

7.14. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação será feita mediante publicação na 

imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que 

foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos 

interessados e lavrada em ata. 
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8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1. Após realizada a análise para habilitação dos participantes, para efeito de 

classificação das Propostas de Venda apresentadas, será considerado, para produtos na 

qualidade exigida, o seu preço final de venda, prevalecendo o menor valor por 

item. 

8.2. A localização da entidade proponente será comprovada mediante informações 

cadastradas na Declaração de Aptidão do PRONAF – DAP apresentada; 

8.3. Em caso de persistir o empate, o desempate far-se-á na forma de sorteio público 

8.4. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá 

fixar o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas 

das causas de desclassificação. 

8.5. Será desclassificada a proposta que: 

8.5.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital; 

8.5.2. contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou 

defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

8.5.3. contiver oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos 

subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas 

ofertas dos demais licitantes; 

8.5.4. Também será desclassificada a proposta cujo preço global orçado supere os 

preços de referência discriminados nos projetos anexos a este Edital; 

8.5.5. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a 

proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação; 

 

9. CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO DAS PROPOSTAS: 

9.1. Em caso de empate, as Propostas de Venda serão classificadas observando a seguinte 

ordem: 

9.1.1. Organizações fornecedoras de Agricultores Familiares de Barbacena; 

9.1.2. Organizações fornecedoras de Agricultores Familiares das comunidades 

tradicionais, quilombolas ou indígenas; 

9.1.3. Organizações fornecedoras de Agricultores Familiares vinculadas a 

assentamentos da reforma agrária; 

9.1.4. Organizações fornecedoras de Agricultores Familiares vinculadas a grupos de 

mulheres; 
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9.1.5. Organizações fornecedoras de Agricultores Familiares comprometidas com a 

produção agroecológica ou orgânica. 

 

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e 

julgamento das propostas observará o disposto no art. 109, §§ 4º, da Lei 8.666, de 

1993. 

10.2. Após cada fase de habilitação e análise da proposta, os autos do processo ficarão com 

vista franqueada aos interessados, pelo prazo previsto para a interposição de recursos. 

10.3. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar participantes e que julgar as propostas 

terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes 

razões de interesse público, atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia 

suspensiva. 

10.4. Os recursos deverão ser encaminhados para o setor de Protocolo do Grupamento de 

Apoio de Barbacena instalada no endereço Rua Santos Dumont, 149, Bairro São José, 

Barbacena, Minas Gerais, CEP 36205-900. 

10.5. O recurso será dirigido ao Ordenador de Despesas do Grupamento de Apoio de 

Barbacena, por intermédio da Comissão de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua 

decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 

devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de 

responsabilidade. 

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

 

11. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

11.1. Não será exigida garantia contratual. 

 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos 

interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para 

homologação do resultado do certame pela autoridade competente e, após, 

adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor; 

12.2. A homologação da Chamada Pública não implicará na obrigação da aquisição do 

total dos itens objeto do processo, estando esta submetida a disponibilidade de 

orçamento e de acordo com a demanda da Instituição. 

13. LIMITE DE VENDA 

13.1. O limite individual de venda do Agricultor Familiar para o PAA - COMPRA 

INSTITUCIONAL, deverá respeitar o valor máximo anual de R$ 20.000,00 (vinte 
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mil reais), por unidade familiar, conforme letra “e” do Inciso I do Art 19 do Decreto 

nº 7.775/2012, independente de os beneficiários fornecedores participarem de outras 

modalidades do PAA, conforme disposto no artigo 19, inciso I, alínea e) e §6º, do 

Decreto nº 7.775/2012. 

13.2. O limite de venda, por ano, das organizações fornecedoras será de R$ 6.000.000,00 

(seis milhões de reais), respeitados os limites individuais por unidade familiar, 

conforme artigo 19, inciso II, do Decreto nº 7.775/2012. 

 

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

14.1. Após a homologação da Chamada, será firmado Termo de Contrato, anexo IV, ou 

aceito instrumento equivalente (Nota de Empenho). O prazo de vigência da 

contratação é de 30 (trinta) dias, contados a partir da transmissão da Nota de 

Empenho, via fac-símile, pela contratante, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da 

Lei n° 8.666/93. 

14.2. Previamente à contratação, a Administração promotora da licitação realizará consulta 

ao SICAF para identificar eventual proibição da licitante adjudicatária de contratar 

com o Poder Público. 

14.2.1. A adjudicatária terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data 

de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o 

instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

14.2.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 

entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento 

equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite 

da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de 

recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no 

prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.  

14.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

14.4. Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 

Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, bem como ao Cadastro 

Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos 

autos do processo. 

14.4.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá 

regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, 

sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

 

15. DO REAJUSTE 
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15.1.  O valor do contrato será fixo e irreajustável pelo período de doze meses ou até que 

seja atingindo o total da Proposta de Venda. 

16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 

Termo de Referência. 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência. 

18. DO PAGAMENTO 

18.1.  O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem 

bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

18.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que 

trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de 

até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos 

do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

18.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente na nota fiscal apresentada. 

18.4.  Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por 

exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 

inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante. 

18.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

18.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para 

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

18.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

18.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à 

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   
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18.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada 

à contratada a ampla defesa.  

18.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 

até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua 

situação junto ao SICAF.   

18.11. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público 

de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 

autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a 

contratada inadimplente no SICAF. 

18.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

18.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da 

Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto 

aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o 

pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio 

de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido 

previsto na referida Lei Complementar. 

18.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 

compensação financeira devida pelo Contratante, entre a data do vencimento  e o 

efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 

fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 
I 

=  

( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 365 

 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que: 

19.1.1. Não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, 

quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

19.1.2. Apresentar documentação falsa; 
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19.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

19.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

19.1.5. Não mantiver a proposta; 

19.1.6. Cometer fraude fiscal; 

19.1.7. Comportar-se de modo inidôneo. 

19.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 

ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

19.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a Contratante; 

19.2.2. multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre 

o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

19.2.3. multa compensatória de 1%(um por cento) sobre o valor total do contrato, no 

caso de inexecução total do objeto; 

19.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual 

do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

19.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 

concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

19.2.6. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

19.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem 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 Contratada ressarcir a Contratante 

pelos prejuízos causados; 

19.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas e os profissionais que: 

19.3.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos 

19.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da Chamada; 

19.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

19.4. 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, e subsidiariamente a 

Lei nº 9.784, de 1999; 
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19.5. 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; 

19.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF 

 

 

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

20.1. Decairá do direito de impugnar os termos desta Chamada perante esta Administração, 

o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos 

envelopes com as propostas, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este 

Convite, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso 

20.2. A impugnação feita tempestivamente não o impedirá de participar do processo de 

chamamento até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente 

20.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Convite por irregularidade na 

aplicação da Lei nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias 

úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a 

Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem 

prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da referida Lei. 

20.4. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail: 

gapbq.licitacoes@yahoo.com, pelo fax (32) 3339 4137, ou por petição dirigida ou 

protocolada no endereço: Rua Santos Dumont, 149 – São José – CEP 36.205-900 – 

Barbacena – MG, seção de Licitações. 

20.5. Caberá à CPL decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 

20.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização da 

Sessão. 

 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1. A autoridade competente poderá revogar a Chamada por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 

para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.   

21.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

21.3.  Os Participantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
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21.4. A participação implica plena aceitação, das condições estabelecidas neste instrumento 

convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nele contidas. 

21.5. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo 

instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo 

inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar 

a formulação das propostas. 

21.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 

para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente 

estabelecidos, desde que não haja comunicação da Comissão em sentido contrário. 

21.7. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar no ato da sessão pública. 

21.8. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 

da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

21.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 

do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias 

de expediente na Administração. 

21.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 

do Participante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

21.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 

21.12. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 

8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

21.13. O Edital está disponibilizado na íntegra no endereço: Rua Santos Dumont, 149 – São 

José – Barbacena - MG, nos dias úteis, no horário das 08 horas às 12 horas e das 

13:30 às 17 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo 

administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

21.14. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Seção Judiciária de 

Belo Horizonte - Justiça Federal, com exclusão de qualquer outro. 

21.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

21.15.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

21.15.1.1. ANEXO I A – Planilha de Custos. 

21.15.2. ANEXO II – Anexo à Nota de Empenho. 
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21.15.3. ANEXO III – Modelo da Proposta de Venda 

21.15.4. ANEXO IV – Modelo de Termo de Contrato 

Aprovo a presente minuta de Edital e seus anexos, 

Barbacena,    de julho de 2017. 

________________________________________ 

BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA Ten Cel Int 

Ordenador de Depesas 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
CHAMADA PÚBLICA 01/2017 

 

1. DO OBJETO 
1.1. Aquisição de gêneros alimentícios de organizações da agricultura familiar e demais 

beneficiários que se enquadrem nas disposições da Lei Federal nº 11.326/2006, por 

meio da modalidade COMPRA INSTITUCIONAL, no âmbito do Programa de 

Aquisição de Alimentos - PAA, conforme especificações, quantidade e demais 

exigências deste Termo e seus anexos. 

1.2. Cada item poderá ser contemplado por mais de um interessado, conforme limitação 

de valor de fornecimento estabelecido pela legislação. 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTDADE VALOR 

UN 

VALOR 

TOTAL 

1 TOMATE SALADA IN NATURA KG 1000 R$ 4,15 R$ 4.150,00 

2 BATATA BAROA LISA, LAVADA, IN 

NATURA 

KG 1000 R$ 9,30 R$ 9.300,00 

3 MORANGO IN NATURA KG 100 R$ 13,00 R$ 1.300,00 

4 BOLO ALIMENTÍCIO, SABOR 

VARIADO (COCO, CENOURA, 

LARANJA, CHOCOLATE, ETC) 

TIPO SEM RECHEIO, PESO 400 

GRAMAS, INGREDIENTES: 

FARINHA DE TRIGO, AÇÚVAR, 

OVO, VALIDADE 07 DIAS) 

UN 1000 R$ 6,26 R$ 6.260,00 

5 BROINHA D FUBÁ: UNIDADE 40G. 

INGREDIENTES: FUBÁ, LEITE 

PASTEURIZADO, OVO, AÇÚCAR, 

ÓLEO DE SOJA, TRIGO COM 

FERMENTO E SAL. PRODUTO 

LIMPO, ÍNTEGRO PARA 

CONSUMO, CONTENDO MASSA 

FOFA E MACIA, COM CHEIRO, 

COR E APARÊNCIA 

CARACTERÍSTICOS 

UN 3000 R$ 1,01 R$ 3.030,00 

6 ROSQUINHA CASEIRA, SABOR 

NATA, EMBALAGENS DE 100 

GRAMAS. INGREDIENTES: 

FARINHA DE TRIGO, LEITE 

UN 2000 R$ 2,04 R$ 4.080,00 
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PASTEURIZADO, OVO, 

MARGARINA, FERMENTO, SAL E 

ÁGUA. O PRODUTO DEVE ESTAR 

LIMPO, ÍNTEGRO E ADEQUADO 

PARA O CONSUMO, CONTENDO 

UMA MASSA FOFA E MACIA 

 VALOR TOTAL R$ 28.120,00 

 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
2.1. A Escola Preparatória de Cadetes do Ar é umas das Unidades Núcleo do Programa 

Forças no Esporte - PROFESP. É uma vertente do Programa Segundo Tempo do 

Governo Federal, desenvolvido pelo Ministério da Defesa, com o apoio da Marinha, 

Exército e Aeronáutica, e em parceria com os Ministérios do Esporte e do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Nesse contexto, matriculou-se, no 

referido Programa, cem Alunos em situação de desproteção social. 

2.2. No quadro de atividades previsto para estes alunos, estão previstas as refeições do 

café da manhã e almoço, com o intuito de prover maior segurança social. 

2.3. A presente aquisição tem o intuito de fornecer as refeições previstas, de acordo com o 

Decreto n° 8.473, de 2015, que estabelece aquisição de produtos de agricultores 

familiares e suas organizações, empreendedores familiares rurais e demais 

benificiários que se enquadrem na Lei n° 11.326, de 2006, e que tenham a Declaração 

de Aptidão ao Pronaf – DAP. 

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 
3.1. Os serviços a serem contratados enquadram – se na classificação de bens comuns, nos 

termos da Lei nº 10.520 de 2002, do Decreto nº 3.555 de 2000 e do Decreto 5.450 de 

2005. 

 

4. DO PREÇO 
4.1. A definição dos preços observou o art. 5º da Resolução GGPAA Nº 50, de 26/09/2012 

4.2. O preço indicado no ANEXO I-A é o valor máximo estipulado para aquisição do 

produto (na qualidade especificada, inclusos todos os custos operacionais, taxas, 

tributos e frete até a entrega no local indicado), referenciado por pesquisa 

representativa do mercado conforme item acima. 

4.3. O valor máximo global estimado para esta Chamada Pública é de R$ 28.120,00 

(vinte e oito mil cento e vinte reais) 
 

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 
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5.1. O prazo de entrega dos bens é de cinco dias úteis, contados da entrega da Nota de 

empenho  em remessa única, no seguinte endereço Rua Santos Dumont 149, São José, 

Barbacena - MG, CEP 36205-900, na Seção de Depósito da Seção de Subsistência. 

5.2. A Administração emitirá nota de empenho para aquisição dos bens deste objeto, de 

acordo com a descentralização de crédito oriundos do Ministério da Defesa 

específicos para aquisição de alimentos para o PROFESP. 

5.3. Os produtos devem apresentar-se frescos, não imaturos e com aromas característicos 

das espécies. Produtos íntegros, firmes, sem traços de descoloração ou manchas, 

isentos de aroma, sabor e odor estranhos. Ausência de danos físicos e mecânicos que 

afetem a aparência e que facilitem a proliferação de bactérias putrefativas, 

rachaduras, perfurações e cortes. Devem estar livres de enfermidades, isentos, 

moluscos e larvas. Não devem conter corpos estranhos aderentes à superfície externa, 

terra, bolor ou mucosidade, nem umidade externa anormal (“textura gosmenta”). Os 

produtos que apresentarem uma ou mais condições acima citadas, e que, portanto, 

oferecerem repugnância ou risco de doenças aos comensais, deverão ser repostos em 

quantidades iguais às não aproveitadas/indicadas ao consumo humano. 

5.4. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02(dois) dias, pelo(a) 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 

verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de 

Referência e na proposta. 

5.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

substituídos no prazo de 05(cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas 

custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

5.6. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 03(três) dias, contados do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 

consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

5.6.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 

procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 

recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

5.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

 

6. LIMITE DE VENDA 
6.1. O limite individual de venda do Agricultor Familiar para o PAA - COMPRA 

INSTITUCIONAL, deverá respeitar o valor máximo anual de R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais), por unidade familiar, conforme letra “e” do Inciso I do Art 19 do Decreto 

nº 7.775/2012 ou R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) por Organização 

Fornecedora, conforme letra “d” do Inciso II do Art 19 do Decreto nº 7.775/2012, 

independente de os beneficiários fornecedores participarem de outras modalidades do 

PAA, conforme disposto no artigo 19, inciso I, alínea e) e §6º, do Decreto nº 

7.775/2012. 
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6.2. O limite de venda, por ano, das organizações fornecedoras será de R$ 6.000.000,00 

(seis milhões de reais), respeitados os limites individuais por unidade familiar, 

conforme artigo 19, inciso II, do Decreto nº 7.775/2012. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
7.1. São obrigações da Contratante: 

7.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

7.1.2. 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; 

7.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 

reparado ou corrigido; 

7.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através 

de comissão/servidor especialmente designado; 

7.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

7.2. 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 terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

7.3. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior 

a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços da proposta 

de venda. 

 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e 

sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

8.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 

prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva 

NOTA FISCAL, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, 

modelo, procedência e prazo de garantia ou validade 

8.1.2. Na Nota Fiscal também deverá conter os dados bancários, referente aos quais 

será confeccionada a ordem bancária de pagamento; 

8.1.3. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com 

os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, 

de 1990) 

8.1.4. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

8.1.5. 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; 
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8.1.6. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na Chamada; 

8.1.7. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato; 

8.1.8. Manter o preço proposto enquanto houver saldo na proposta de venda a ser 

empenhado ou pelo prazo de doze meses; 

8.1.8.1. Em caso de comprovação de aumentos geral de preços que 

impossibilite o fornecimento do produto ao preço proposto, a Administração 

autorizará, através de documento assinado pelo Agente competente, o fim 

da obrigação de fornecimento. 

 

 

9. DA SUBCONTRATAÇÃO 
9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto. 

 

 

10. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
10.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 

habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e 

condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 

anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

 

 

11. CONTROLE DA EXECUÇÃO 
11.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados; 

11.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) 

será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela 

autoridade competente; 

11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade 

da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não 

implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993; 

11.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 

necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

11.4. Controlar o saldo do Limite individual citado no item Limite de Venda. 
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12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 

10.520, de 2002, a Contratada que: 

12.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

12.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

12.1.3. fraudar na execução do contrato; 

12.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

12.1.5. cometer fraude fiscal; 

12.1.6. não mantiver a proposta. 

12.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 

12.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a Contratante; 

12.2.2. multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre 

o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

12.2.3. multa compensatória de 1%(um por cento) sobre o valor total do contrato, no 

caso de inexecução total do objeto; 

12.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual 

do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

12.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 

concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

12.2.6. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

12.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem 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 Contratada ressarcir a Contratante 

pelos prejuízos causados; 

12.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 

1993, as empresas e os profissionais que: 

12.3.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

12.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

12.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

12.4. 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, e subsidiariamente a 

Lei nº 9.784, de 1999; 
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12.5. 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; 

12.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

Aprovo o presente Termo de Referência. 

 

______________________________________________  

BRUNO FERREIRA DE OLIVEIREA Ten Cel Int 

Ordenador de Despesas 
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ANEXO I – A 

PLANILHA DE CUSTOS 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTDADE VALOR UN VALOR TOTAL 

1 TOMATE SALADA IN NATURA KG 1000 R$ 4,15 R$ 4.150,00 

2 BATATA BAROA LISA, LAVADA, IN NATURA KG 1000 R$ 9,30 R$ 9.300,00 

3 MORANGO IN NATURA KG 100 R$ 13,00 R$ 1.300,00 

4 BOLO ALIMENTÍCIO, SABOR VARIADO (COCO, 

CENOURA, LARANJA, CHOCOLATE, ETC) TIPO 

SEM RECHEIO, PESO 400 GRAMAS, 

INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, AÇÚVAR, 

OVO, VALIDADE 07 DIAS) 

UN 1000 R$ 6,26 R$ 6.260,00 

5 BROINHA D FUBÁ: UNIDADE 40G. 

INGREDIENTES: FUBÁ, LEITE PASTEURIZADO, 

OVO, AÇÚCAR, ÓLEO DE SOJA, TRIGO COM 

FERMENTO E SAL. PRODUTO LIMPO, ÍNTEGRO 

PARA CONSUMO, CONTENDO MASSA FOFA E 

MACIA, COM CHEIRO, COR E APARÊNCIA 

CARACTERÍSTICOS 

UN 3000 R$ 1,01 R$ 3.030,00 
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6 ROSQUINHA CASEIRA, SABOR NATA, 

EMBALAGENS DE 100 GRAMAS. 

INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, LEITE 

PASTEURIZADO, OVO, MARGARINA, 

FERMENTO, SAL E ÁGUA. O PRODUTO DEVE 

ESTAR LIMPO, ÍNTEGRO E ADEQUADO PARA O 

CONSUMO, CONTENDO UMA MASSA FOFA E 

MACIA 

UN 2000 R$ 2,04 R$ 4.080,00 

VALOR TOTAL R$ 28.120,00 
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ANEXO II 

ANEXO A NOTA DE EMPENHO 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 

************************************************************************ 

1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de 

baterias para scanner e impressora de crachá, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas no Edital e seus anexos. 

2. DO OBJETO: Conforme especificação abaixo: 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

UNIDADE DE 

MEDIDA 
QUANTIDADE VALOR 

     

     

3. DAS OBRIGAÇÕES DO VENCEDOR 

3.1. As obrigações do licitante vencedor dar-se-ão na forma do item 8 do Termo de 

Referência. 

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1 As obrigações da GAPBQ dar-se-ão na forma do item 7 do Termo de Referência. 

5. DO PRAZO DE ENTREGA 

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (dez) dias corridos, contados do recebimento da nota 

de empenho, em remessa única, no seguinte endereço rua Santos Dumont, nº 149, bairro São 

José, Barbacena – MG, na seção de Almoxarifado da GAPBQ, nos horários de 08:00 às 12:00 

ou de 13:30 às 16:30 horas, de segunda-feira a sexta-feira. 

6. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

6.1 A execução do objeto contratado será acompanhada e fiscalizada por um representante da 

GAPBQ, nos ter do artigo 67 da Lei 8.666/93. 

7. DO PAGAMENTO 

7.1 O pagamento dar-se-á na forma do item 18 do Edital. 

8. DA ACEITABILIDADE DO OBJETO 

8.1. A aceitação dar-se-á na forma do item 5 do Termo de Referência. 

9 – DAS SANÇÕES 

9.1 As sanções dar-se-ão na forma do item 19 do edital e do item 12 do Termo de Referência. 
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10 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

10.1 O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da 

Nota de Empenho, sendo o prazo do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou 

até doze meses do início da contagem do prazo. 

11 – DOS PREÇOS 

11.1 Durante o prazo de vigência os preços constantes do Termo de Homologação e da ata são 

fixos e irreajustáveis. 

12 – DOS RECURSOS 

12.1. A despesa, objeto da contratação, ocorrerá à conta: Unidade Gestora 120634; Gestão/ 

Unidade: 00001; Fonte: 0151689332; Programa de Trabalho Resumido: 093364; Elemento de 

Despesa: 339030; PI: B2798108012 

13 – DA VINCULAÇÃO 

13.1 – Vinculado ao Edital da Chamada Pública 01/2017 

14 – DO FORO 

14.1 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Belo Horizonte/ MG, 

com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

15 – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

15.1. 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. 24, inciso 

XXX, da Lei nº 8.666/93, no art. 17 da Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011, no art. 5º 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, Decreto nº 8473/2015 e alterações 
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ANEXO III 

MODELO DA PROPOSTA DE VENDA 

CHAMADA PÚBLICA 01/2017 

 

 

 

 

PROPOSTA DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR 

PROPOSTA DE PREÇO PARA A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2015-MD 

Processo n° 60585-005159/2014-22 

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 Agência 12. Nº da Conta Corrente 

II – DETALHAMENTO DOS PRODUTOS, QUANTIDADES E VALORES 

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

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       
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12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

Valor total  

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 

Total da Proposta  
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IV – DESCREVER OS MECANISMOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

 

 

Declaramos atender todos os dispositivos da Chamada Pública nº 001/2017 

Declaramos que os valores contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao 

objeto da Chamada Pública, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de 

administração, transporte, mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários 

ao cumprimento integral do objeto. 

 

Local e Data: 

Assinatura do Representante da Organização 
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ANEXO IV 

MODELO DE TERMO DE CONTRATO 
 

CONTRATO N.º       /2017 
 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 
 

O Grupamento de Apoio de Barbacena, pessoa jurídica, com sede à Rua Santos Dumont, 

n.º149, São José, Barbacena - MG, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.429/0194-72, 

representado neste ato pelo Ten Cel Int Bruno Ferreira de Oliveira, Ordenador de Despesas, 

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 CONTRATADO, fundamentados nas 

disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n.º 12.512, de 14/10/2011, e da 

Resolução do Grupo Gestor do Programa de Aquisições de Alimentos – PAA nº 50, de 

26/09/2012, n° 56, de 14/02/2013, n° 64, de 20/11/2013, e nº 73, de 26/10/2015, e tendo em 

vista o que consta na Chamada Pública nº 01/2017, 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 do Grupamento 

de Apoio de Barbacena, 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. 

 

2.2 Discriminação do objeto: 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

UNIDADE 

DE MEDIDA 

QUANTIDADE VALOR 

1     

2     

3     

...     
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CLÁUSULA TERCEIRA  

3.1 O limite individual de venda de alimentos da Agricultura Familiar é de até R$ 20.000,00 

(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 

4.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento do (Estado, DF, Município), para o exercício de 20...., na 

classificação abaixo: 

Gestão/Unidade:  0001 

Fonte: 0151689332 

Programa de Trabalho:  093364 

Elemento de Despesa:  339030 

PI: B2798108012 

 

CLÁUSULA QUINTA 

5.1 O início da entrega dos alimentos será imediatamente após o recebimento da Ordem de 

Compra (nota de empenho), expedida pelo Seção de Obtenções, sendo o prazo do 

fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 12 meses, a contar da assinatura 

deste Contrato 

5.2 A entrega de alimentos deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a 

chamada pública n.º01/2017.  

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 
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previdenciários e quaisquer 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 

do Termo de Referência, 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 será efetuado 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; 

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 terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

 

10.2. São obrigações da Contratada: 

10.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 

anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 

despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

10.2.2. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 

prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva 
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NOTA FISCAL, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, 

modelo, procedência e prazo de garantia ou validade 

10.2.3. Na Nota Fiscal também deverá conter os dados bancários, referente aos quais 

será confeccionada a ordem bancária de pagamento; 

10.2.4. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com 

os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, 

de 1990) 

10.2.5. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

10.2.6. 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; 

10.2.7. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na Chamada; 

10.2.8. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato; 

10.2.9. Manter o preço proposto enquanto houver saldo na proposta de venda a ser 

empenhado ou pelo prazo de doze meses. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  
11. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 

2002, a Contratada que: 

11.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

11.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

11.1.3. fraudar na execução do contrato; 

11.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

11.1.5. cometer fraude fiscal; 

11.1.6. 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: 

11.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a Contratante; 

11.2.2. multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre 

o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

11.2.3. multa compensatória de 1%(um por cento) sobre o valor total do contrato, no 

caso de inexecução total do objeto; 

11.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual 

do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

11.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 

concretamente, pelo prazo de até dois anos; 
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11.2.6. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

11.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem 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 Contratada 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, as empresas e os profissionais que: 

11.3.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

11.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

11.3.3. demonstrem 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, e subsidiariamente a 

Lei nº 9.784, de 1999; 

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; 

11.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

 

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. 
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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 

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 consequências 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 início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da 

Nota de Empenho, sendo o prazo do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou 

até doze meses do início da contagem do prazo. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA  

19.1 É competente o Foro da Comarca de Belo Horizonte 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. 

 

 

 

Barbacena, ____de________ de 2017. 
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______________________________________________ 

BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA Ten Cel Int 

Ordenador de Despesas 

  

 

 

 

______________________________________________ 

CONTRATADO 

 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1.  

2. 

3. 

4. 

 


