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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DE LICITAÇÃO Nº 04/18 

 (Processo 1415/18) 

 

 
Chamada Pública n.º 04/18 para aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES - 
BOVINAS, AVES E EMBUTIDOS) que se enquadrem na 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, conforme Art. 17 da Lei nº 12.512, de 14 
de outubro de 2011 e, ainda, o Art. 5º do Decreto nº 7.775, de 04 de julho de 2012 e a 
Resolução GGPAA nº 50. 
 

O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A., pessoa jurídica de direito 
privado, sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ sob o nº 92.787.118/0001-20, 
Inscrição Estadual nº 096/2527092, com sede na Avenida Francisco Trein, nº 596, bairro 
Cristo Redentor, Porto Alegre/RS, CEP 91350-200, neste ato representado por seu Gerente 
de Materiais, Peter Cassol Silveira, no uso de suas prerrogativas legais, e considerando o 
disposto na Lei nº 13.303, de 30.06.2016; do Regulamento Interno de Licitações e Contratos 
do Grupo Hospitalar Conceição; no art.17 da Lei nº 12.512/2011; e nas Resoluções nº 
50/2012, nº 56/2013 e nº 64/2013 do GGPAA, vem realizar CHAMADA PÚBLICA para 
aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES - BOVINAS, AVES E EMBUTIDOS), 
destinado à Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, com 
dispensa de licitação, durante o período de 04 de dezembro a 14 de dezembro de 2018. 
Os interessados deverão apresentar a documentação para habilitação e Proposta de Venda 
até o dia 14 de dezembro, às 16h, na Gerência de Materiais – GHC, localizada na Av. 
Francisco Trein, 427, Bairro Cristo Redentor, Porto Alegre, RS. 

 
1. OBJETO 

 
1.1 O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de GENEROS ALIMENTÍCIOS 

(CARNES - BOVINAS, AVES E EMBUTIDOS) por meio da modalidade de Compra 
Institucional do Programa Aquisição de Alimentos, conforme especificações abaixo: 
 

Item 
Cod 

GHC 
Unidade Especificação 

QT 

HCO 

QT 

HCR 

QT 

HFE 

QT 

GHC 

Mensal 

Preço 

Unitário 

Máximo 

Admitido 

    1 16252 QUILOGRAMA BIFE BOVINO DE PATINHO 100g 1300 800 250 2350 25,5433 

    2 18464 QUILOGRAMA 

BIFE BOVINO DE PATINHO 

ENROLADO C/CENOURA 120g 120 0 0 120 25,9875 

    3 14913 QUILOGRAMA BIFE DE FRANGO S/PELE 100g 1300 450 200 1950 13,2833 

    4 833 QUILOGRAMA 

BIFE DE FRANGO S/PELE C/120g 

ENROLADO 200 0 0 200 12,0933 

    5 14692 QUILOGRAMA CARNE BOVINA CHARQUE 15 100 15 130 32,6800 

    6 2371 QUILOGRAMA CARNE BOVINA COXAO DE DENTRO 0 300 100 400 22,6333 

    7 18474 QUILOGRAMA CARNE BOVINA DE PATINHO MOIDA 1200 380 200 1780 22,0475 

    8 1747 QUILOGRAMA CARNE BOVINA PALETA S/OSSO 20 50 40 110 17,8966 

    9 2359 QUILOGRAMA CARNE BOVINA PATINHO 20 0 0 20 22,2175 

  10 1726 QUILOGRAMA CARNE BOVINA TATU 300 0 10 310 21,3266 

  11 18472 QUILOGRAMA 

CARNE BOVINA TIPO CACAROLA DE 

PATINHO 60g 500 0 80 580 23,9766 
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  12 1584 QUILOGRAMA CHULETA BOVINA 150g 252 130 40 422 20,7700 

  13 5122 QUILOGRAMA 

COXA C/SOBRE COXA DE FRANGO 

250g 2400 700 800 3900 7,9400 

  14 14898 QUILOGRAMA ESPETINHO DE FRANGO 120g 190 0 0 190 11,4266 

  15 1556 QUILOGRAMA 

FRANGO INTEIRO S/PES, S/CABECA, 

S/PESCOCO 2 0 70 72 8,8933 

  16 18503 QUILOGRAMA ISCA DE CARNE BOVINA DE PATINHO 550 350 80 980 23,9460 

  17 14703 QUILOGRAMA LINGUICA DEFUMADA 60 30 10 100 10,9866 

  18 14681 QUILOGRAMA OSSOBUCO BOVINO 60 0 0 60 13,6666 

  19 1630 QUILOGRAMA 

PEITO DE FRANGO DESOSSADO 

S/PELE 350 300 0 650 11,7733 

  20 18525 QUILOGRAMA 

PICADINHO DE CARNE BOVINA DE 

PATINHO 1500 250 150 1900 23,9766 

  21 14713 QUILOGRAMA 

PICADINHO DE FRANGO S/PELE 

(XADREZ) 2200 200 250 2650 10,3700 

  22 14748 QUILOGRAMA PRESUNTO COZIDO MAGRO 25 0 0 25 23,4166 

  23 21429 QUILOGRAMA 

PRESUNTO COZIDO MAGRO FATIADO 

- embalagem c/atmosfera modificada - peca 

c/aprox.3,0kg, fatias c/30g em media 500 150 150 800 21,9366 

  24 14707 QUILOGRAMA SALSICHA C/40g 100 40 12 152 6,4333 

 

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA 12 MESES           4.016.070,71 
 

Unidades Hospitalares: HNSC – Hospital Nossa Senhora Conceição, HCC – Hospital 
Criança Conceição, HCR – Hospital Cristo Redentor e HFE – Hospital Fêmina. 
 

1.2 Cada item poderá ser contemplado por mais de um interessado, tendo em vista os 
limites de contratação do item 11. Contratação do Edital. 
 

1.3 As propostas finais escritas deverão indicar a quantidade de unidades que contem a 
embalagem para o fornecimento de seu produto, caso não contenha esta informação será 
considerado como sendo embalagem individual. 
 

 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. 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). 
 
2.2. As condições de habilitação estão descritas no item 3 deste edital. 
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3. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
 
3.1. Os proponentes deverão apresentar, em envelopes distintos, ambos fechados, 
lacrados e rubricados, os documentos necessários à HABILITAÇÃO e a PROPOSTA DE 
VENDA, na Gerência de Materiais – GHC, localizada na Av. Francisco Trein, 427, Bairro 
Cristo Redentor, Porto Alegre, RS. 
 
3.1.1. Os envelopes deverão estar endereçados à Gerência de Materiais GHC; especificar 
a Chamada Pública nº 04/2018; especificar de qual envelope se trata – se HABILITAÇÃO 
(Envelope nº 01) ou PROPOSTA (Envelope nº 02); e identificar o nome do proponente, 
conforme abaixo: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.2. Os proponentes deverão apresentar no Envelope nº 01 os documentos abaixo 
relacionados, na Gerência de Materiais – GHC, localizada na localizada na Av. Francisco 
Trein, 427, Bairro Cristo Redentor, Porto Alegre, RS sob pena de inabilitação: 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ (para 
associações e cooperativas); 

b) Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF – (DAP Jurídica para associações e 
cooperativas); 

c) Cópias das certidões negativas junto ao FGTS, Receita Federal e Dívida Ativa da 
União; 

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 em Cartório de Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas; 

e) Documentação comprobatória de Serviço de Inspeção (quando for o caso); 

f) Declaração de que os gêneros alimentícios oferecidos são oriundos de produção 
própria (conforme anexo III); 

 
3.2.1. 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 Grupo Hospitalar 
Conceição. 
3.2.2. Nos termos do artigo 7º da Resolução GGPAA nº 50, de 2012, serão considerados 
habilitados os proponentes que apresentarem todos os documentos exigidos neste Edital de 

À GERÊNCIA DE MATERIAS DO GHC 

Chamada Pública nº 04/2018 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

À GERÊNCIA DE MATERIAS DO GHC 

Chamada Pública nº 04/2018 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE VENDA 
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Chamada Pública e, ainda, cujas Propostas de Venda apresentem preços compatíveis com 
os de mercado, conforme artigo 5º da mesma Resolução. 
 
3.3. Os proponentes deverão apresentar no Envelope nº 02, separado do primeiro 
envelope, a Proposta de Venda, conforme anexo II deste Edital. 
 

 

4.    CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
4.1. Serão habilitadas as propostas apresentadas que contemplem todos os documentos 
exigidos na Chamada Pública; 
 
4.2 Para efeito de classificação das Propostas de Venda apresentadas, depois de 
assegurada a habilitação das entidades proponentes, será considerada, para produtos na 
qualidade exigida, a seguinte ordem de prioridade: 
 

a) agricultores familiares do município; 
b) produção agroecológica ou orgânica; 
c) grupos de mulheres; 
d) comunidades tradicionais, quilombolas ou indígenas; 
e) assentamentos da reforma agrária; 

 g) menor valor por item. 
 
4.3.  No caso de nenhum dos critérios do item 4.2, definir a classificação das propostas, 
será realizado sorteio público, a ser realizado no dia 31/08/2018, as 11:00, na Gerência de 
Materiais – GHC, localizada na Av. Francisco Trein, 427, Bairro Cristo Redentor, Porto 
Alegre, RS. 
 
4.4. A localização da entidade proponente será comprovada mediante informações 

cadastradas na Declaração de Aptidão do PRONAF – DAP apresentada. 
 
4.5 Serão utilizados pareceres técnicos como critério de julgamento das propostas, através 
dos seguintes critérios: 
4.5.1 Para todos os lotes constantes neste Edital, será exigido que as marcas ou modelos 
cotadas(os) nas propostas de preços não tenham PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL 
registrado no cadastro de pareceres técnicos do GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO, até a 
data e horário da abertura da Chamada Pública. Caso as marcas ou modelos tenham 
registro de PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL poderão ser desclassificadas(os).  
4.5.2 Os produtos, no decorrer do consumo, poderão ser reavaliados podendo ocorrer 
emissão de novos pareceres.  
4.5.3 Os Pareceres Técnicos Favoráveis oficializados no sistema de materiais do GRUPO 
HOSPITALAR CONCEIÇÃO poderão ser acessados através do acesso ao site 
www.ghc.com.br, através dos seguintes passos: Clicando em “Serviços Online”, após em 
“Licitações”, depois em “Pré Qualificação e Pareceres Técnicos” e, por fim, digitando o nome 
ou código do produto e clicando em pesquisar. Para verificação dos demais pareceres 
técnicos a interessada deverá entrar em contato com o Setor de Cadastro e Pareceres 
Técnicos do GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO ou acessar o sistema eletrônico 
“workflow”, neste último caso, deverá seguir as orientações de consulta aos autos do 
processo constantes abaixo neste Edital. Salientamos que a até a data e horário da abertura 
da Chamada Pública poderá ocorrer alteração/inclusão/exclusão de pareceres técnicos no 
sistema de materiais do GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO. 
 



 

 

5 

 

 

5.    DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS 
 
5.1 Após a fase de habilitação, a critério desta Administração, poderão ser solicitadas 
amostras dos produtos a serem adquiridos para a averiguação, devendo estes ser 
entregues na Gerência de Materiais do GHC – Setor de Parecer Técnico, Rua Umbú, 857, 
Bairro Cristo Redentor, Porto Alegre, RS. 
 
5.2 O prazo para a entrega das amostras dos produtos para avaliação e seleção será de até 
02 (dois) dias úteis após sua solicitação pela Administração. 
 
5.3 A critério desta Administração, os produtos a ser adquiridos, poderão ser submetidos a 
testes e avaliações que esta julgar necessários. 
 
5.4 Para cada item deverá ser entregue 01 (uma) amostra, sendo facultado à empresa 
vencedora entregar duas amostras do produto ofertado, para no caso de uma não atender 
às exigências ou não passar nos testes durante a análise, a outra possa ser analisada. 
 
5.5 A qualidade do(s) produto(s) apresentado(s) na amostra deve(m) ser idêntico(s) ao(s) 
que será(ão) efetivamente vendido(s) ao(s) órgão(s) participante(s). 
 
5.6 Esta Administração justificará em termo circunstanciado o(s) motivo(s) pelo(s) qual(is) 
o(s) produto(s) apresentado(s) na amostra que for(em) rejeitado(s). 
 

 

6.    FONTE DE RECURSO 
 
6.1. Os recursos necessários à aquisição dos gêneros alimentícios acima relacionados 

estão programados em dotação orçamentária de 2018: Ação Governo: 212B - 
Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus 
Dependentes; Programa de Trabalho: 103312115205027; Plano Orçamentário: 0005; 
PTRES 139492; Natureza Despesa 339000 

 
 
7.    PREÇO 
 
7.1. A definição dos preços, conforme o art. 5º da Resolução GGPAA nº 50, de 26 de 
setembro de 2012, foi obtida depois de realizadas 3 (três) pesquisas devidamente 
documentadas no mercado local. 
7.1.1. O preço indicado no ITEM 1 do Edital 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 
local/regional, devidamente registrada e arquivada em processo específico. 
7.1.2. O preço poderá ser reajustado, ou os valores atualizados, desde a apresentação da 
proposta, por meio de nova definição de preços conforme previsto no art. 5º da Resolução 
GGPAA nº 50, de 26 de setembro de 2012. 
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8.    LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS 
 
8.1 A entrega dos produtos deverá ser feita no setor de Nutrição do hospital corresponde 
(Hospital Nossa Senhora Conceição, Hospital da Criança Conceição, Hospital Cristo 
Redentor e Hospital Fêmina) cujo endereço estará indicado na AFM (autorização de 
Fornecimento). 
8.1.1 As entregas deverão ser efetuadas diariamente (uma vez ao dia) de segunda-feira à 
sábado em horários estabelecidos e combinados com o nutricionista de cada unidade 
hospitalar, podendo ser solicitado entrega extra em dias e horários não combinados 
previamente.  
8.1.2 As programações serão entregues previamente à LICITANTE VENCEDORA, conforme 
rotina de cada unidade hospitalar, devendo os produtos fornecidos ser de primeira 
qualidade, e em caso da necessidade de substituição de algum produto, este deverá ser 
realizado somente após contato com o nutricionista responsável de cada unidade hospitalar.  
 
8.2 As Autorizações de Fornecimento/Serviços estarão disponíveis após empenho no sítio 
eletrônico do GHC na Internet, no seguinte endereço: www.ghc.com.br, clicando em 
Serviços On-line, depois em "Licitações, e por fim "Comprovante de Notas 
Fiscais/Comprovantes de Retenção/Autorizações de Fornecimento". 
 
8.3 Solicitamos que os arquivos XML das Notas Fiscais Eletrônicas (caso existam) sejam 
encaminhados para os seguintes endereços eletrônicos (e-mails): 
- Hospital N. S. Conceição S/A: recnfehnsc@ghc.com.br ou recnfehnsc@gmail.com 
- Hospital Cristo Redentor S/A: recnfehnsc@ghc.com.br ou recnfehnsc@gmail.com 
- Hospital Fêmina S/A: recnfensc@ghc.com.br ou recnfhnsc@gmail.com 
 
A contratada terá obrigação de acompanhar constantemente o sítio eletrônico indicado no 
item 8.2 visando tomar conhecimento da disponibilidade da respectiva Autorização de 
Fornecimento/Serviço e tomar ciência da emissão e do respectivo empenho. 
Caso o fornecedor não possua senha para verificação da disponibilidade da Autorização de 
Fornecimento, este deverá entrar em contato com a Gerência de Materiais através do 
telefone 51 3357-4530, em horário comercial, para obtenção da mesma. 
 
 
9.    PAGAMENTO 
 
9.1 O pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da entrega dos 
produtos no Hospital solicitante, através do Banco do Brasil. Deverá constar nas notas 
fiscais o mesmo CNPJ que informado na proposta e que esteja vinculado a uma conta 
bancária. 
  
9.2  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. 
 
9.3 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 
 

 

http://www.ghc.com.br/
mailto:recnfehnsc@ghc.com.br
mailto:recnfehnsc@gmail.com
mailto:recnfehnsc@ghc.com.br
mailto:recnfehnsc@gmail.com
mailto:recnfensc@ghc.com.br
mailto:recnfhnsc@gmail.com
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10.    CRONOGRAMA 
10.1. A Chamada Pública obedecerá ao seguinte cronograma: 
 

Lançamento do Edital 04/12/2018 

Data final para envio da proposta e documentação 
complementar 

14/12/2018 até às 16h 

Sorteio (caso desempate) 17/12/2018 às 11h 

Divulgação dos Resultados 17/12/2018 

Prazo para interposição de eventual recurso voluntário, 
no caso de irresignação por parte dos proponentes em 
relação ao resultado da seleção. 

18 e 19/12/2018 

Prazo para análise dos recursos interpostos 20/12/2018 

Publicação do resultado final  21/12/2018 a partir das 10h 

 
 
10.2. O prazo para interposição de recurso é de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da 
divulgação do resultado, no Diário Oficial da União. 
10.2.1. Os recursos poderão ser propostos em meio físico e deverão ser entregues via 
postal (SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento) ou pessoalmente e 
encaminhados para a Gerência de Materiais - GHC. 
10.2.2. Não será aceito recurso interposto fora do prazo. 
10.2.3. Prazo de validade: o presente Edital terá validade de 12 (doze) meses. 
10.2.4. Prazo de execução do contrato: O contrato de Compra e Venda resultante deste 
Edital deverá ser cumprido até 12 meses contados da data de sua assinatura. 
10.2.4.1. A entrega dos gêneros alimentícios poderá ser diferida em entregas parciais 
mensais até o adimplemento total da obrigação ou até o encerramento do contrato. 
 

 

11.    CONTRATAÇÃO 
11.1. Uma vez declarado, o fornecedor deverá assinar o Contrato de Compra e Venda de 
gêneros alimentícios, de acordo com os valores apresentados na proposta e conforme 
minuta de contrato (anexo II). 

 
11.2. O valor máximo de venda por unidade familiar será de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 
por ano, por órgão comprador, na modalidade Compra Institucional, observado o disposto 
no art. 19, § 1º, do Decreto nº 7.775 de 2012 e Decreto nº 8.293 de 2014. 
 
11.3. O valor máximo de venda por organização fornecedora será de R$ 6.000.000,00 (seis 
milhões de reais), por ano, por órgão comprador, na modalidade Compra Institucional, 
observado o disposto no art. 19, § 1º, do Decreto nº 7.775 de 2012 e Decreto nº 8.293 de 
2014. 
 
11.4. As vendas realizadas por organizações fornecedoras deverão ser originadas 
integralmente de beneficiários fornecedores, respeitado o limite individual, nos termos do 
Art. 4º, § 4º, da Resolução 50/2012 – GGPAA. 
 
 
12. RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES 
 
12.1. Os proponentes declaram que atendem a todas as exigências legais e regulatórias 
para tanto e que possuem autorização legal para fazer a proposta, sujeitando-se, em caso 
de declaração falsa, às penalidades da legislação civil e penal aplicáveis. 
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12.2. O fornecedor se compromete a fornecer gêneros alimentícios conforme disposto no 
padrão de identidade e qualidade estabelecida na legislação vigente e as especificações 
técnicas elaboradas pelas nutricionistas. 
 
12.2.1 A LICITANTE VENCEDORA deverá fornecer os produtos dentro das seguintes 
condições: 
a) tipo de produto, gramagem, quantidade, qualidade deverão ser atendidas conforme 
especificações da programação e seguindo padronização conforme anexos. Eventuais 
substituições só poderão ser efetuadas com o consentimento da nutricionista responsável. 
b) o produto deverá vir acondicionado adequadamente em embalagens específicas para 
transporte de carnes com cobertura protetora apropriada ao produto, garantindo condições 
de higiene e protegendo os caracteres organolépticos da matéria-prima. 
c) os bifes enrolados de frango e carne bovina deverão ser compostos com mínimo de 120 
gramas de carnes. 
d) com exceção dos pescados, os demais tipos de carne não poderão ser congelados. 
e) a espessura da moagem do guisado será especificada na programação de cada unidade 
hospitalar. 
f) os ingredientes dos recheios dos cortes beneficiados (bife, matambre e tatu) serão 
especificados na programação de cada unidade hospitalar. 
g) os pescados deverão ser entregues conforme legislação específica: Lei nº 6.503, de 
22.12.1972, Decreto n.º 23.430, de 24.10.1974 art. 383 e art. 496 e demais legislações 
pertinentes a matéria. 
h) quando do fornecimento às empresas deverão apresentar Alvará Sanitário (Indústria de 
Alimento e transporte), expedido pela Secretaria da Saúde (Estadual ou Municipal de acordo 
com sua localização) e, 
i) os produtos deverão cumprir as exigências da ANVISA sobre rotulagem obrigatória dos 
alimentos conforme RDC N.° 360, de 23.12.2.003.  
 
12.2.2 O transporte deverá ser realizado em veículo adequado ao tipo de matéria prima, 
observando-se a capacidade de lotação, estado de conservação, constituído de material 
atóxico, de fácil limpeza e desinfecção, dentro das seguintes condições: 
a) o transporte deverá ser realizado em cumprimento as exigências da Portaria Ministerial Nº 
326, de 30.07.1997 e Decreto Lei nº 23.430, de 24.10.1974. Os alimentos perecíveis crus ou 
prontos para o consumo devem sempre ser transportados em veículo fechado, dependendo 
da natureza sob: 
− Refrigeração ao redor de 4ºC, não ultrapassando 6ºC. 
− Resfriamento ao redor de 6ºC, não ultrapassando 10ºC, ou conforme especificação do 
fabricante expressa na rotulagem. 
− Congelamento ao redor de -18ºC e nunca superior a -15ºC e, 
− Os veículos de transporte que necessitem controle de temperatura devem ser providos 
permanentemente de termômetros adequados e de fácil leitura. 
b) os funcionários que realizam as entregas deverão estar uniformizados conforme 
determina a legislação vigente. 
 
12.2.3. Os veículos que farão a entrega do objeto contratado deverão apresentar no 
momento da entrega o Alvará ou Licença Sanitária para transporte de alimentos 
correspondente.  
 
12.2.4 Os produtos deverão ter garantia ou validade mínima conforme disposto em 
legislação. 
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12.3 As mercadorias serão devolvidas no ato da entrega se não corresponderem à 
qualidade exigida no Edital devendo ser repostas no prazo máximo de 24 horas da entrega. 
De acordo com a Lei nº 8135/1990 “é configurado como crime misturar gêneros de 
qualidade desiguais para vendê-los ou expô-los à venda por preço estabelecido para os de 
mais alto custo ou entregar materiais impróprios ao consumo” (art. 7º, incisos III e IX). 

 
12.4. O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios nos preços 
estabelecidos nesta chamada pública até a data de encerramento do respectivo contrato de 
fornecimento, conforme cronograma de entrega dos gêneros alimentícios. 

 

 
13.   FATOS SUPERVENIENTES 
 

13.1. Os eventos previstos nesta Chamada Pública estão diretamente subordinados à 
realização e ao sucesso das diversas etapas do processo. Na hipótese de ocorrência de 
fatos supervenientes à sua publicação, que possam vir a prejudicar o processo e/ou por 
determinação legal ou judicial, poderá haver: 
 

a) Adiamento do processo; 
b) Revogação deste Edital ou sua modificação no todo ou em parte. 

 
 
14.  IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE 
14.1. Observado o disposto no item oito acima, após a divulgação do resultado das ofertas 
objeto desta Chamada Pública considera-se, para todos os fins, que o registro de preços de 
gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural estará 
concretizado. 
 
 
15.    SANÇÕES 
 

15.1.  As sanções que poderão ser aplicadas, pela inexecução total ou parcial do contrato, 
respeitam o disposto no artigo 245, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do 
Grupo Hospitalar Conceição, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 
contratada as seguintes sanções:  
15.1.1 advertência; 
15.1.2 multa moratória; 
15.1.3 multa indenizatória; 
15.1.4 suspensão temporária 

 
15.2. Caso a sanção aplicada tenha repercussão pecuniária (multa moratória e/ou multa 

indenizatória), a multa será de até 10% (dez por cento) sobre o valor da AFM. 
 
15.3. A multa pode ser descontada do pagamento eventualmente devido pela 
Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 
15.4. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra. 
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16.    DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1. O presente Edital de Chamada Pública poderá ser obtido junto à Gerência de 
Materiais - GHC, localizada na Av. Francisco Trein, 427, Bairro Cristo Redentor, Porto 
Alegre, RS no horário das 8 às 12 horas e 13h30min às 16 horas, de segunda a sexta-feira 
ou pelo e-mail chamadapublica@ghc.com.br. 
 
16.2. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, 
estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde e pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
 
16.3. Informações e esclarecimentos a respeito desta Chamada Pública poderão ser 
obtidos na Gerência de Materiais - GHC pelo fone (51) 3357-4554 das 8 às 12 horas e das 
13h30min às 16 horas, de segunda a sexta-feira, com Amanda Zeni ou pelo e-mail 
chamadapublica@ghc.com.br . 
 

 

 

Porto Alegre, 29 de novembro 2018. 
 
 
 
 

Registre-se e publique-se. (Diário Oficial da União, Jornal de grande circulação regional) 

mailto:chamadapublica@ghc.com.br
mailto:chamadapublica@ghc.com.br
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ANEXO I – MINUTA DE CONTRATO 
 

 
CONTRATO N.º    /2018 

 
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR 

 

 

 

O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A., pessoa jurídica de direito 
privado, sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ sob o nº 92.787.118/0001-
20, Inscrição Estadual nº 096/2527092, com sede na Avenida Francisco Trein, 596, 
nesta Capital, CEP 91350-200, empresa integrante do chamado GRUPO 
HOSPITALAR CONCEIÇÃO, doravante denominado CONTRATANTE, 
representado neste ato por sua Diretora-Superintendente, Dra. Adriana Denise 
Acker, seu Diretor Administrativo e Financeiro, Dr. José Ricardo Agliardi  Silveira, e 
seu Diretor Técnico, Dr. Mauro Fett Sparta de Souza, e por outro lado ___________, 
com sede _________________________________, CEP __________, telefone (__) 
____________, inscrita no CNPJ sob n.º __.___.___/____-__, representada neste 
ato, pelo seu Representante   Legal Sr. _______________, doravante denominado 
CONTRATADO, fundamentados nas disposições Lei nº 13.303, de 30.06.2016; do 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Grupo Hospitalar Conceição, da 
Lei n.º 12.512, de 14 de outubro de 2011 e das Resoluções nº 50 e nº 64 do Grupo 
Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos - GGPAA, e tendo em vista o que 
consta na Chamada Pública nº ___/2018, resolvem celebrar o presente contrato 
mediante as cláusulas que seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: 
1.1. É objeto desta contratação a AQUISIÇÃO de ____________________DA 
AGRICULTURA FAMILIAR, para atendimento da demanda regular dos órgãos e entidades 
da administração pública, de acordo com o edital da chamada pública n.º ___/2018, o qual 
fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou 
transcrição. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: 
2.1. O CONTRATADO se compromete a entregar os gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar ao CONTRATANTE conforme especificações do produto e quantidades descritas 
na Proposta de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, considerada para 
todos os fins parte integrante deste Instrumento. 
2.2. A entrega dos gêneros alimentícios adquiridos poderá ser parcelada conforme 
CRONOGRAMA DE ENTREGA DE ALIMENTOS, que será definido pelo SND (Serviço de 
Nutrição e Dietética) de cada hospital. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA:  
3.1. O limite individual de venda de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar será de 
até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP por ano 
civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa de Aquisição de 
Alimentos na Modalidade de Compras Institucionais. 
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CLÁUSULA QUARTA:  
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2018, na 
classificação abaixo: 

Ação Governo: 212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, 
Militares e seus Dependentes 
Programa de Trabalho: 10331211520105027 
Plano Orçamentário: 0005 
PTRES 139492 
Natureza Despesa 339000 

 
CLÁUSULA QUINTA: 
5.1. A entrega dos gêneros alimentícios, seja única ou parcelada, deverá ocorrer 
conforme prazo de entrega e endereço  informados na Autorização de Fornecimento (AFM). 

a. O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se-á mediante apresentação das 
Notas Fiscais de Venda no SND (Serviço de Nutrição e Dietética) do local de 
entrega. 

5.2.     Em caso de entrega parcelada, a validade deste contrato se prorroga até a entrega 
da parcela final, completando a quantidade adquirida.  
 
CLÁUSULA SEXTA: 
6.1. Pela entrega dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos na Proposta de 
Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor 

total para o período de __ (_____) meses de R$ ______  (por extenso). 

 

Item 
 
 
 
 

Produto 
 
 
 
 

Especificação 
 
 
 
 

Quantidade 
Mensal 
HNSC 
 
 

Quantidade 
Mensal 
HCR 
 
 

 
Quantidade 
Mensal 
HF 
 
 

 Valor 
unitário 
   
 
 

 Valor total 
 anual 
  
 
 

         

         

        

      TOTAL  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 quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das 
obrigações decorrentes do presente contrato. 

 
CLÁUSULA OITAVA: 
8.1. O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula quinta, alínea 
“a”, e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o pagamento. 
8.2. No caso de entregas parceladas, o CONTRATANTE efetuará mensalmente o 
pagamento, que deverá ser proporcional à(s) parcela(s) entregues no mês. 
8.2.1. O CONTRATADO deverá, a cada entrega, indicar a porcentagem da quantidade total 
adquirida que a parcela entregue representa. 
8.3. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver 
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 
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CLÁUSULA NONA: 
9.1. O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento 
do CONTRATADO FORNECEDOR, deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, 
sobre o valor da parcela vencida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: 
10.1. Nos casos de inadimplência da CONTRATANTE, proceder-se-á conforme o que 
determina a legislação relacionada e o Edital da Chamada Pública vinculada a este 
Contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 
11.1. 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 ao CONTRATADO, 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 do CONTRATADO; 
e) efetuar o pagamento ao CONTRATADO 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 pelo 
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de  
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do 
CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
10.2. São obrigações do CONTRATADO: 
a) O CONTRATADO 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 dos gêneros alimentícios em perfeitas condições, conforme 
especificações, prazo e local constantes no Edital, acompanhado da respectiva nota fiscal, 
na qual constarão as indicações referentes a: descrição do item, quantidade, valor unitário e 
valor total. 
c) substituir, às suas expensas, em prazo de 3 (três) dias, a contar da sua notificação, os 
gêneros com vícios ou defeitos; 
d) comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data de 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 SEGUNDA: 
12.1.   O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, 
cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congêneres, dos produtos participantes da 
Proposta de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, estando à disposição 
para comprovação. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
13.1. É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento 
de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 
14.1. O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses 
particulares poderá: 

a. modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de 
interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO; 
b. rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão 
do CONTRATADO; 
c. fiscalizar a execução do contrato; 
d. aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 

Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO, 
deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração 
respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 
15.1. A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada 
judicialmente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 
16.1. A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do órgão ou entidade responsável 
pela compra. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:  
17.1. O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.º ___/2018, pela 
Resolução do Grupo Gestor do PAA n.º 50, de 26 de setembro de 2012, pela Lei n.º 12.512, 
de 14/10/2011, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for 
omisso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: 
18.1. Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre 
as partes, resguardada as suas condições essenciais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: 
19.1. As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por 
meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento, por 
endereço eletrônico fornecido pelas partes no momento da assinatura, ou por fac-simile 
transmitido pelas partes. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: 
20.1. Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por 
carta, consoante Cláusula Décima Nona, poderá ser rescindido, de pleno direito, 
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes 
casos: 

a. por acordo entre as partes; 
b. pela inobservância de qualquer de suas condições; 
c. qualquer dos motivos previstos em lei. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA:  
21.1. O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos 
adquiridos.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: 

22.1. Fica eleito o Foro da Subseção Judiciária  de Porto Alegre, da Seção 
Judiciária do Rio Grande do Sul da Justiça Federal da 4ª Região, como competente 
para conhecer qualquer demanda, disputa ou ação judicial decorrentes da execução 
do presente contrato. 
 
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três 
vias de igual teor e forma.  
 

     Porto Alegre, ___ de ______ de 2018. 
 
 

CONTRATANTE                                CONTRATADA 
 
 
 
 
Dra. Adriana Denise Acker                 Sr.  
Diretora-Superintendente                   Representante Legal   

 

 

 

 

Dr. José Ricardo Agliardi  Silveira 

Diretor Administrativo e Financeiro 

 

 

 

 

Dr. Mauro Fett Sparta de Souza 

Diretor Técnico 

 
 
 

 



 
 

 

 

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE VENDA 

 
PAA – COMPRA INSTITUCIONAL 

 

PROPOSTA DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  

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 

Item  Produto e Código Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

VALOR TOTAL........................................  



 
 

 

 

III – RELAÇÃO DE FORNECEDORES 

 Identificação do Agricultor Familiar Produto 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 

CPF 

6 

Nome  

 Nº DAP 

CPF 

7 

Nome  

 Nº DAP 

CPF 

8 

Nome  

 Nº DAP 

CPF 

9 

Nome  

 Nº DAP 

CPF 

10 

Nome  

 Nº DAP 

CPF 

VALOR TOTAL........................................  



 
 

 

 

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 

 

 



 
 

 

 

ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

(BENEFICIÁRIO FORNECEDOR – PESSOA FÍSICA) 

 

 

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

 

Eu, ....NOME DO PRODUTOR...., portador do RG nº .............. e CPF nº ............., 

declaro, para fins de participação na Chamada Pública nº __/2018 do 4º Regimento de 

Cavalaria Blindado, que os produtos apresentados na proposta de venda são de produção 

própria. 

 

Porto Alegre, XX de XXXXX de 2018. 

 

 

_____________________________ 

NOME DO PRODUTOR 

 

 

 

 

OU 

 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

(COOPERATIVA/ASSOACIAÇÃO – PESSOA JURÍDICA) 

 

 

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

 

A ....NOME DA COOPERATIVA/ASSOACIAÇÃO....,  inscrita no CNPJ nº 

..................., com sede na ...........ENDEREÇO............., neste ato representada pelo Sr(a) 

.........NOME COMPLETO............, .......CARGO DO REPRESENTANTE........, 

portador(a) do RG nº ....................... e CPF nº ........................., declara, para fins de 

participação na Chamada Pública nº __/2018 do 4º Regimento de Cavalaria Blindado, que 

os produtos apresentados na proposta de venda são de produção própria da Cooperativa/ 

Associação. 

 

Porto Alegre, xx de xxxxxxxx de 2018. 

 

 

_____________________________ 

NOME DO REPRESENTANTE 

 

 


