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CHAMADA PÚBLICA CONAB/SUREG-MT Nº 0001/2014.

Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios

da  agricultura  familiar,  no  âmbito  do  PAA,  para

suplementação  alimentar  de  grupos  populacionais

específicos,  fazendo  uso  da  modalidade  de  Compra

Institucional,  com dispensa  de  procedimento  licitatório,

com amparo no art. 17 da Lei nº 12.512/11, no art. 17 do

Decreto nº 7.775/12, na  Resolução nº 50/12 do Grupo

Gestor do PAA, publicada no Diário Oficial  da União de

26/11/12 e subsidiariamente a Lei 8.666/93.

A Companhia Nacional de Abastecimento – Conab, empresa pública federal, vinculada

ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com sede no SGAS Quadra

901 – Conjunto A – Lote 69 – CEP nº 70.390-010 – Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº

26.461.699/0001-90, representada neste ato pelo seu Superintendente Regional do

Estado do Mato Grosso,  Senhor Petrônio de Aquino Sobrinho, que, no uso de suas

atribuições legais e considerando o facultado  no art. 17 da Lei nº 12.512/11, no art.

17  do  Decreto  nº  7.775/12  ,  na   Resolução  nº  50/12  do  Grupo  Gestor  do  PAA,

publicada no Diário Oficial da União de 26/11/12 e subsidiariamente a lei 8.666/93,

vem realizar Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios de agricultores

familiares, no âmbito do PAA, para suplementação alimentar de grupos populacionais

específicos, no contexto da ação coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança

Alimentar  e  Nutricional  -  SESANMDS,  fazendo  uso  da  modalidade  de  Compra

Institucional, com dispensa de procedimento licitatório, observando:
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• Período  para  apresentação  dos  documentos  de  habilitação  da  Entidade

proponente e Proposta de Venda: de  09 a 18/06/2014, no horário comercial,

excetuando o dia 18 que será até às 12:00 horas.

• Local de entrega da documentação de habilitação e Proposta de Venda:

Companhia Nacional de Abastecimento – Conab

Superintendência Regional do Mato Grosso

Rua Padre Gerônimo Botelho, 510 – Ed. Everest

78.015.115 – Cuiabá/MT

Contato:  Luzia  -  Telef.: (65) 3616-3809

Email: mt.sepab@conab.gov.br

• Data,  horário  e  local  da  abertura,  análise  e  classificação  das  Propostas  de

Venda apresentadas: 18/06/2014, às 14:00 horas, na sede da Superintendência

Regional do Mato Grosso.

     Observação: A documentação em referência deve ser assinada pelo representante

legal  da  Entidade  dos  Agricultores  Familiares,  que  formaliza  compromissos

consignados na Proposta de Venda.

1- OBJETO

1.1.  O  objeto  da  presente  Chamada  Pública  é  a  aquisição  de  gêneros

alimentícios  da  agricultura  familiar,  por  meio  da  modalidade  Compra

Institucional  e  no  âmbito  do  PAA,  para  suplementação  alimentar  de  grupos

populacionais  específicos,  conforme  descrições  a  seguir,  observada  a  ficha

técnica para cada produto, conforme informações contidas no Anexo III:
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Lote Produto
Qtde

(kg)

R$/Kg  Local de Entrega

01
Arroz Beneficiado – Long

o, tipo 1, Pacote de 05 ou 1 Kg
94.170 2,03

UA Rondonópolis

Endereço:  Rod.  Br

364, Km 217, Distrito

Industrial  Vitorasso  –

Rondonópolis-MT

02
Feijão Comum – Tipo 1 , Última 

Safra – pacote de 01 Kg
28.260 2,84

03
Fubá  de  Milho  Enriquecido  –

Pacote de 500g ou 01 Kg
9.420 2,51

04
Farinha  de  Mandioca  Seca  –

Média – Tipo 1  Pacote de 1 kg
18.840 4,52

05
Macarrão  Comum  Espaguete  –

Pacote de 500g ou 1 kg
9.420 4,04

1.2. Em hipótese alguma será aceito produto que não seja produzido, beneficiado

e fornecido pelos segmentos estabelecidos no Art. 4º, Inciso II e III do Decreto nº

7.775/12.

2- PRAZO PARA  ENTREGA DOS PRODUTOS 

2.1. Os produtos adquiridos deverão ser entregues, impreterivelmente:

- Mínimo de 50% (cinquenta por cento) até  31/07/2014;

- Saldo restante até 15/08/2014.

3- FONTE DE RECURSOS

3.1 Recursos provenientes do Termo Aditivo ao Termo de Cooperação para a

Descentralização  de  Crédito  nº  001/2013,  formalizado  entre  o  Ministério  do

Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS e a Companhia Nacional de

Abastecimento – Conab.
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4- PREÇO

4.1.  Os  valores(R$)  indicados  nos  Lotes  01  a  05,  do  tem 1,  são  os  preços

máximos aceitos pela CONAB para as aquisições dos produtos (na qualidade

especificada,  devidamente  empacotado e entregue na Unidade Armazenadora

da  Conab).

 HABILITAÇÃO

5.1. Para sua habilitação ao processo de compra em curso,  as organizações

fornecedoras devem apresentar a documentação listada a seguir, em envelope

lacrado, com a seguinte identificação:

Organização Fornecedora: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Chamada Pública

Conab/Sureg-MT nº: 001/2014

Envelope nº 01

a) Cópia  do  Comprovante  de  Inscrição  e  Situação  Cadastral  (Cadastro

Nacional de Pessoa Jurídica) da organização fornecedora proponente;

b) Cópia ou extrato da Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP  Jurídica para

associações e cooperativas de agricultores familiares, nos termos do Art.

4º; § 2º da  Resolução nº 50/12 do Grupo Gestor do PAA;.

c) Cópia  ou  extrato  da  Declaração  de  Aptidão  ao  PRONAF –  DAP  dos

beneficiários fornecedores, nos termos do Art. 4º; § 1º da  Resolução nº

50/12 do Grupo Gestor do PAA;

d) Cópia da Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT;

e) Cópia do Estatuto Social e Ata de posse dos atuais gestores da Entidade

proponente (autenticada ou acompanhada do original),  registrados,  no

caso  de  cooperativas,  na  Junta  Comercial  ou,  em  se  tratando  de

associações, no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas.  Tratando-
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se  de  outros  empreendimentos  familiares,  cópia  do  Contrato  Social,

registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas;

f) Cópia da Carteira de Identidade e do CPF (autenticada ou acompanhada

do original) do(s) representante(s) legal da Entidade proponente;

g) Na data de sua habilitação, a Entidade deve apresentar situação regular

junto  ao  Sistema de  Cadastro  Unificado  de  Fornecedores  –  SICAF,  ao

Sistema de Registro e Controle de Inadimplentes da Conab – SIRCOI e ao

Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal –

CADIN  e  ao  Cadastro  Nacional  de  Empresas  inidôneas  e  Suspensas

(CEIS).

g.1)  A Entidade não cadastrada  no Sistema de Cadastro  Unificado de

Fornecedores - SICAF poderá apresentar a seguinte documentação:

. Certidão Conjunta Negativa (Receita Federal)

. Certidão Negativa do FGTS (Caixa Econômica Federal)

. Certidão Negativa do INSS  (Receita Federal)

5.2.  Na  mesma  oportunidade,  deve  ser  apresentada  a  Proposta  de  Venda,

fazendo  uso    do    modelo   objeto do anexo 1,  onde a Entidade proponente

formaliza   sua  proposta  para  venda  do  produto  listado,  com  indicação  de

quantidades ofertadas, preço unitário correspondente e prazo de validade da

proposta (não inferior a 60 dias). A  Proposta de Venda deve ser entregue em

envelope lacrado, com a seguinte identificação:

Organização Fornecedora: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Chamada Pública

Conab/Sureg-MT  nº001/2014

Envelope nº 02

5.3.  A proponente que não atender todas as exigências contidas no item 5.1

não terá sua proposta analisada, pois será considerada inabilitada, consoante

estabelecido no item 7.1.
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5.4. A análise e julgamento da documentação e da proposta será realizada pela

Equipe de Trabalho constituída mediante o Ato de Superintendência Sureg-MT

nº 033,  de 27/05/2014.

6 - AMOSTRAS DOS PRODUTOS OBJETO DA PROPOSTA DE VENDA

6.1.  Como  condicionante  para  sua  habilitação,  a  Entidade  proponente  deve

apresentar,  quando  da  entrega  dos  envelopes  01  e  02,   amostras   do

produto  objeto  da  Proposta  de  Venda,  para  avaliação  prévia  quanto  à  sua

apresentação e qualidade, sendo passível dos testes laboratoriais necessários.

7- CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO DAS PROPOSTAS DE VENDA

7.1. Para efeito de classificação das Propostas de Venda  apresentadas, depois

de assegurada a habilitação das Entidades proponentes, será considerado, para

produtos na qualidade exigida,  o seu preço final de venda (menor preço).  

7.1.1. Em caso de empate,  as  Propostas de Venda serão classificadas

observando a seguinte ordem:

a) Produtos originários da agricultura orgânica e/ou ecológica;

b)Organizações  fornecedoras  que  agregam  agricultores  familiares  dos

municípios circunvizinhos ao local de entrega dos produtos;

c)  Organizações  fornecedoras  que  reúnem  comunidades  tradicionais,

quilombolas ou  indígenas;

d)  Organizações  fornecedoras  que  associam  famílias  vinculadas  a

assentamentos da reforma agrária;

e) Proposta que contempla a totalidade do produto indicada na Chamada

Pública.

7.2 As propostas que não atenderem às exigências desta Chamada Pública, bem

como  aquelas  que  apresentarem  preços  considerados  excessivos,  acima  da

média dos preços pesquisados no mercado serão desclassificadas.

8- PAGAMENTO
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O  pagamento correspondente ao fornecimento realizado  será efetuado, por

meio  de  depósito  bancário,  em  até  10  (dez)  dias  úteis  após  o  aceite

(certificação de sua qualidade). O documento base para o pagamento é a Nota

Fiscal de  venda,  devidamente  atestada  pela  Unidade  Armazenadora  que

acolheu o produto.

     

9 - DEVOLUÇÃO DE PRODUTO (QUALIDADE DIVERGENTE) .

9.1. O produto que não  atender  às especificações  exigidas  na  presente

Chamada  Pública   será   recusado  e  colocado  à  disposição da organização

fornecedora,  na Unidade Armazenadora que o recebeu. A mercadoria recusada

será  restituída  por  meio  de  Nota  Fiscal de  devolução,  e  a  organização

fornecedora terá  o  prazo máximo de 30 (trinta)  dias para a sua retirada.

Findo  esse   período,   serão   cobradas despesas de armazenagem, com base

nas tarifas praticadas pela Unidade Armazenadora.

9.1.1. Em sendo de interesse da Conab, a organização fornecedora poderá

substituir o produto recusado, num prazo máximo de 07 (sete) dias úteis,

assumindo todas as despesas operacionais decorrentes.

10.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. O PROPONENTE ou CONTRATADO que apresentar documentação falsa ou

comportar-se de modo inidôneo ou fizer declaração falsa ou cometer qualquer

tipo  de  fraude,  destacando  a  apresentação  de  amostra/mercadoria  não

produzida pelos segmentos estabelecidos no Art. 4º, Inciso II e III do Decreto nº

7.775/12,  garantido  o  direito  prévio  da  citação  e  da  ampla  defesa,  ficará

impedido de contratar com a União pelo prazo de até 02 anos, sem prejuízo das

multas  previstas  nesta  Chamada  Pública  e  no  Contrato  e  das  demais

cominações legais.
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10.2. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não

assinar o Contrato, deixar de entregar a documentação exigida na Chamada

Pública,  ensejar o retardamento da execução de seu objeto,  não mantiver a

proposta, garantido o direito à ampla defesa, aplicar as sanções previstas nos

artigos 77, 78, 86 , 87 e 88, da Lei nº 8.666/93 e, no que couber, as demais

penalidades referidas no seu Capítulo IV, ficando sujeita também a:

10.2.1. advertência no caso indicado no item 9 (qualidade divergente);

10.2.2. multa diária, conforme abaixo especificado,  por atraso de entrega do

produto:

a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, no caso de atraso do 10 (primeiro) dia

ao 15º (décimo quinta) dia;

b) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, no caso de atraso do 16º (décimo

sexto) ao 30 ( trigésimo) dia;

c) 1,0% (um por cento) ao dia, no caso de atraso a partir do 31º (trigésimo

primeiro)  dia  em  diante,  ocasião  em  que,  a  critério  da  CONAB  e

cumulativamente  com  as  multas  aplicadas,  será  rescindido  o  Contrato

independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial

10.2.3.   Multa de 2% (dois por cento),  sobre o valor total  do contrato,  pela

recusa injustificada de receber ou assinar o Contrato;

10.2.4.  suspensão  temporária  de  participar  de  qualquer  procedimento  de

compra com a CONAB, por prazo não superior a dois anos;

10.2.5. declaração de inidoneidade para participar de qualquer procedimento de

compra com a CONAB, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que

seja promovida a sua reabilitação;
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10.3. Na ocorrência de cobrança de multa, o valor será descontado no primeiro

pagamento subseqüente a sua aplicação.

10.4.  As  penalidades  aplicadas  à  proponente  serão  obrigatoriamente

registradas no SICAF e/ou SIRCOI, no caso de suspensão de licitar, a licitante

será  descredenciada  do  sicaf  por  igual  período,  sem  prejuízo  das  multas

previstas neste edital e no Contrato,  e da aplicação das demais penalidades

referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93.

10.5.  As sanções  previstas  nesta chamada pública e as  demais  penalidades

referidas  no  Capítulo  IV  da  Lei  nº  8.666/93,  serão  aplicadas  pelo  Sr.

Superintendente Regional da CONAB Sureg-MT, com exceção da declaração de

inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, que

obedecerá ao que  estabelece o Art. 87, § 3º.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1- O produto objeto desta Chamada Pública deve atender, observadas as

especificações  constantes  da  Ficha  Técnica,  anexa,  ao  disposto  na

legislação  para  alimentos,  estabelecida  pela  Agência  Nacional  de

Vigilância Sanitária – ANVISA, Ministério da Saúde – MS e Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA;

11.2-  O  produto  objeto  desta  Chamada  Pública  deve  ser,  obrigatoriamente,

originário  da  produção  dos  Agricultores  Familiares  vinculados  à

organização proponente;

11.3- O valor individual de venda do Agricultor Familiar é limitado a R$ 8.000,00

(oito mil reais), por Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP  e ano civil.

Para  fins  de  comprovação,   a  organização   fornecedora,   quando  da

entrega do produto, deve anexar à Nota Fiscal de venda relação nominal

dos  Agricultores  Familiares  à  que  se  refere,  com  a  identificação  do
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número  da  correspondente  DAP   e  o  valor  equivalente ao produto

fornecido.  A  relação  dos  Agricultores  Familiares  deve  ter  a  seguinte

estrutura:

Organização  fornecedora:  xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx  Chamada  Pública

Conab/Sureg-MT  nº: 001/2014

Relação dos Produtores dos Alimentos Constantes da Nota Fiscal nº  xxxx,  de

/      /2014.

  Nome do Agricultor Familiar       Município/UF       Valor  Nº da DAP

         

                  Loca/Data

                 Assinatura do Representante da fornecedora

11.4- A formalização do processo de aquisição do produto, após a classificação

das  Propostas  de  Venda  e  atendidos  os  requisitos  exigidos  nesta

Chamada Pública, será efetivada por meio do Contrato de Aquisição de

Alimentos da Agricultura Familiar, constante do anexo II. 

11.5 Fazem parte integrante desta Chamada Pública, os seguintes anexos:

Anexo I – Proposta de venda

Anexo II – Ficha Técnica do Produto

Anexo III – Minuta de Contrato                                    

 Cuiabá-MT   28 de   maio de  2014.

Companhia Nacional de Abastecimento – Conab
           Superintendência Regional do Estado do Mato Grosso

Petrônio de Aquino Sobrinho
Superintendente Regional Interino

ANEXO I
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PROPOSTA DE VENDA

(REFERENTE À CHAMADA PÚBLICA CONAB/SUREG-MT Nº 0001/14)
(Executada na Modalidade de Compra Institucional) Anexo 1

1- ENTIDADE PROPONENTE

Razão Social (conforme registrado no CNPJ)

Nome Fantasia

Nº de inscrição no CNPJ
Nº de inscrição no Fisco 
Estadual

Nº da DAP – Jurídica

Endereço completo (logradouro/nº/complemento/bairro)

CEP: Município: UF:

2- REPRESENTANTES DA ENTIDADE PROPONENTE

Representante legal

Nome:

Cargo/Função: CPF:

Doc. Ident.: E-mail:

Telefones (fixo/celular):

Pessoa de contato

Nome:

Cargo/Função: CPF:

Doc. Ident.: E-mail:

Telefones (fixos/celular):

A  Entidade  acima  qualificada,  por  meio  do  seu  representante  legal  e  ciente  das
condições estabelecidas na Chamada Pública Conab/Sureg-MT nº 001/14, apresenta sua
proposta  para  a  venda  dos  produtos  a  seguir  listados,  com  o  registro  das  suas
quantidades,  prazos  e  respectivos  preços,  para  entrega  na  Unidade  Armazenadora
indicada pela adquirente até o dia 15/08/2014:
 

Qtde R$/Kg  Local de Entrega
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Obs.: 1)No preço indicado estão inclusas todas despesas operacionais, administrativa,
taxas e tributos inerentes à operação, incluindo o transporte do produto até o seu local
de entrega. No mínimo 50% do quantitativo total de cada produto será entregue até o
dia 31/07/2014 e o saldo restante até 15/08/2014.
          2) Prazo de validade da Proposta :..................................

Local/Data Nome/Assinatura representante legal
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ANEXO III     
                                                             

CONTRATO DE  AQUISIÇÃO  DE  ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR – CONTRATO Nº
/14

(VINCULADO À  CHAMADA PÚBLICA  CONAB/SUREG-MT  Nº  001 /2014)

CONTRATANTE: 

Companhia Nacional de Abastecimento – Conab

Superintendência Regional do Mato Grosso

Rua Padre Gerônimo Botelho nº 510 – Bairro Dom Aquino 

78.015.115 – Cuiabá-MT

CNPJ nº  26.461.699/0003-42   -   IE nº 13.070.153-0

Representada  pelo  seu  Superintendente  Regional,  Sr.  ................   CPF  nº

.......................CI nº .................... e pelo Gerente de Operações, Sr. .................................,

CPF nº ............................. e   CI nº ................................

CONTRATADA:

............................................................................

Endereço:....................................................................

........................................................................................

CNPJ nº 00.000.000/0000-00  - IE nº 00.000.000-0

Representada  pelo  seu  Presidente,   Sr.  .....................................CPF

nº ................................ e CI nº .................................

AMPARO LEGAL:

Modalidade de Compra Institucional, com dispensa de procedimento licitatório,  com

base no art. 17 da Lei nº 12.512/11, no art. 17 do Decreto nº 7.775/12,  na  Resolução

nº 50/12 do Grupo Gestor do PAA, publicada no Diário Oficial da União de 26/11/12 e

subsidiariamente a Lei 8.666/93.

As partes, considerando os propósitos da  Chamada Pública – Conab/MT nº     001/14

e os compromissos consignados na Proposta de Venda da Contratada, celebram, de

comum acordo,  o presente Contrato, observadas as cláusulas que seguem:
18
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CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto

Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, por meio da modalidade de

Compra Institucional e no âmbito do PAA, para a suplementação alimentar de grupos

populacionais  específicos,  no  contexto  de   ação  coordenada  pela   Secretaria  de

Segurança Alimentar e Nutricional – SESAN, do Ministério do Desenvolvimento Social

e Combate à Fome - MDS.

CLÁUSULA SEGUNDA – Do fornecimento

A Contratada, na forma consignada na Proposta de Venda, se compromete a entregar

os produtos a seguir listados, na quantidade, locais de entrega  e preços  previamente

acordados:

Lote Produto
Qtde

em kg

R$/Kg Local de Entrega

01
Arroz Beneficiado – Longo,  tipo

1, Pacote de 05 ou 1 Kg
94.170

UA Rondonópolis

Endereço:  Rod.  Br

364, Km 217, Distrito

Industrial  Vitorasso  –

Rondonópolis-MT

02
Feijão Comum – Tipo 1 , Última 

Safra – pacote de 01 Kg
28.260

03
Fubá  de  Milho  Enriquecido  –

Pacote de 500g ou 01 Kg
9.420

04
Farinha  de  Mandioca  Seca  –

Média – Tipo 1  Pacote de 1 kg
18.840

05
Macarrão  Comum  Espaguete  –

Pacote de 500g ou 1 kg
9.420

CLÁUSULA TERCEIRA – Das especificações

A qualidade dos produtos fornecidos pela Contratada deve estar em conformidade

com as especificações constantes das respectivas Fichas Técnicas.
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As  embalagens  dos  produtos,  de  propriedade  da  Contratada,  devem  conter  as

marcações exigidas pela legislação vigente, além de observar as descrições  contidas

na Fichas Técnicas.

CLÁUSULA QUARTA – Da entrega

Os  produtos  adquiridos,  constantes  da  Cláusula  Segunda,  devem  ser  faturados  e

entregues pela Contratada, que assumirá todas as despesas inerentes à operação, na

Unidade Armazenadora da Conab localizada no endereço citado na referida Cláusula,

em  dia  e  horário  previamente  agendado  com  a  Contratante.  Da  totalidade  dos

produtos adquiridos, no mínimo 50% (cinquenta por cento) deve ser entregue até o

dia 31/07/2014 e o saldo restante até 15/08/2014. 

CLÁUSULA QUINTA – Do recebimento.

Quando  da  sua  entrega,  a  qualidade  dos  produtos  e  da  sua  embalagem  será

analisada,  fazendo uso, caso necessário,  de exames laboratoriais,  ocorrendo o seu

aceite somente estando em conformidade com as especificações descritas nas Fichas

Técnicas.

CLÁUSULA SEXTA - Da devolução

Os produtos que não atenderem às especificações registradas nas Fichas Técnicas

serão  recusados  e  colocados à disposição da Contratada na  Unidade Armazenadora

que o recebeu. Para a devolução das mercadorias, a  Contratante emitirá Nota Fiscal

de devolução e a Contratada terá o prazo máximo de 30 (trinta)  dias para a sua

retirada. Findo esse período, serão cobradas despesas de armazenagem, com base

nas tarifas praticadas pela Unidade Armazenadora.

Em sendo de interesse da Conab, a Contratada poderá substituir o produto recusado,

num prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, assumindo todas as despesas operacionais

decorrentes.

CLÁUSULA SÉTIMA – Do preço

Os  preços  dos  produtos  identificados  na  Cláusula  Segunda,  já  inclusas  todas  as

despesas inerentes à sua produção e comercialização, abrangendo taxas,  impostos e
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encargos trabalhistas e previdenciários, são fixos e irreajustáveis, para a totalidade

das mercadorias adquiridas pela Contratante.

CLÁUSULA OITAVA – Do pagamento

Os pagamentos correspondentes aos fornecimentos realizados pela Contratada  serão

efetuados pela Contratante, por meio de depósito bancário, em até 10 (dez) dias úteis

após o aceite (certificação de sua qualidade) do produto.  O documento base para

pagamento  é  a  Nota  Fiscal  de  venda,  devidamente  atestada  pela  Unidade

Armazenadora que acolheu o produto.

CLÁUSULA NONA – Da fonte de recursos

As  despesas  com a  aquisição  dos  produtos,  prevista  na  Cláusula  Segunda,  serão

liquidadas pela Contratante fazendo uso de recursos repassados pelo MDS, por meio

do Termo de Cooperação para a Descentralização de Crédito nº  01/2013, destacados

no Código 339032 – Aquisição de gêneros alimentícios.

CLÁUSULA DÉCIMA – Da responsabilidade

A  Contratada  deve  cumprir,  integralmente,  o  fornecimento  proposto  e  aceito,

consignado na sua Proposta de Venda, observando os prazos de entrega dos produtos,

sob pena de ser responsabilizada, na forma da legislação vigente, administrativa, civil

e criminalmente.

É de exclusiva  responsabilidade da Contratada  o ressarcimento de danos causados à

Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto

deste contrato.

A  Contratada  declara,  publicamente,  que  os  produtos  a  serem  fornecidos  são

originários da Agricultura Familiar e foi observado o limite máximo de R$ 8.000,00

(oito  mil  reais)  para  o  fornecimento  individualizado  por  agricultor  familiar  (por

Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP e ano civil), incluindo outros fornecimentos à

Conab e/ou a terceiros na modalidade Compra Institucional.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Da vigência
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O presente contrato terá vigência, a partir da data de sua assinatura, até a entrega

total  pela Contratada dos produtos adquiridos pela Contratante ou 15/08/2014.

CLÁUSULA  DÉCIMA  SEGUNDA  –  DA  DEVOLUÇÃO  DE  PRODUTO  (QUALIDADE

DIVERGENTE) 

Parágrafo Primeiro -   O produto que não  atender  às especificações  exigidas  na

presente   Chamada   Pública    será    recusado   e   colocado   à   disposição  da

organização fornecedora,  na Unidade Armazenadora que o recebeu. A mercadoria

recusada  será  restituída  por  meio  de  Nota  Fiscal de  devolução,  e  a  organização

fornecedora terá  o  prazo máximo de 30 (trinta) dias para a sua retirada.   Findo  esse

período,    serão    cobradas  despesas  de  armazenagem,  com  base  nas  tarifas

praticadas pela Unidade Armazenadora.

Parágrafo  Segundo -   Em sendo de interesse da Conab, a organização fornecedora

poderá substituir  o  produto recusado,  num prazo máximo de 07 (sete)  dias  úteis,

assumindo todas as despesas operacionais decorrentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

Na ocorrência de infração das condições pactuadas, a CONTRATADA ficará sujeita às
seguintes penalidades:

Parágrafo  Primeiro -  Em  caso  de  inobservância  de  quaisquer  das  condições
estabelecidas, exceto aquelas indicadas no Parágrafo a seguir, a CONTRATADA estará
sujeita a multa correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor contratual, dobrada
em cada reincidência, se o contrato não for rescindido.

Parágrafo Segundo -  Caso  os  produtos  não sejam entregues  no prazo previsto  na
Cláusula Segunda, a CONTRATADA ficará sujeita à multa diária aplicada sobre o valor
global do Contrato, conforme discriminado a seguir:

a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, no caso de atraso do 10 (primeiro) dia

ao 15º (décimo quinta) dia;

b) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, no caso de atraso do 16º (décimo

sexto) ao 30 ( trigésimo) dia;
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c) 1,0% (um por cento) ao dia, no caso de atraso a partir do 31º (trigésimo

primeiro)  dia  em  diante,  ocasião  em  que,  a  critério  da  CONAB  e

cumulativamente com as multas aplicadas, será rescindido o Contrato. 

 

Parágrafo Terceiro: Fica reservado o direito a CONAB de promover a dedução relativa a

aplicação de multa de qualquer valor remanescente a ser pago à contratada.

 
Parágrafo Quarto - Além das penalidades acima especificadas, a CONAB poderá, ainda,
declarar  a  CONTRATADA  inidônea  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração
Pública Federal, no âmbito do SIASG/ SICAF, de acordo com o previsto no item 6.5 da
IN 5 do MARE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Do foro

As partes elegem o Foro da Comarca de Cuiabá/MT para dirimir qualquer controvérsia

que se originar da execução deste contrato.

E, por estarem de pleno acordo com o seu  conteúdo, as partes firmam o presente

contrato em 03 (três vias) de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Cuiabá(MT),              de                 de 2014.

Companhia Nacional de Abastecimento – Conab

         

Superintendência Regional do Mato Grosso               Gerência de Operações 
                      Superintendente                              Gerente

Contratada

Presidente

Testemunhas: ________________________________  _________________________________
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