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MINISTÉRIO DA DEFESA 

SECRETARIA-GERAL – SG 

SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL – SEORI 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA 

GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

 

 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2014. 

 

(Processo Administrativo n° 60585.001105/2014-98) 

 

Chamada Pública nº 001/2014 para aquisição de gêneros alimentícios 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. 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, e alterações. 

 

A UNIÃO, por intermédio do Ministério da Defesa (MD)/Departamento de 

Administração Interna (DEADI), pessoa jurídica de direito público, com sede à Esplanada dos 

Ministérios, Bloco “Q”, Plano Piloto, Brasília-DF, CEP 70049-900, inscrito no CNPJ sob o nº 

03.277.610/0001-25, representado neste ato pelo Sr. FERNANDO BAUER, no uso de suas 

prerrogativas legais, e considerando o disposto no art. 17 da Lei nº 12.512/2011, na Lei nº 

8.666/93, no que couber,  no art. 5º do Decreto Presidencial nº 7.775 de 04/07/2012, na 

Resolução do GGPAA - Grupo Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos nº 50 de 

26/09/2012 da SESAN – Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e nas 

Resoluções GGPAA nº 56, publicada no DOU de 15 de fevereiro de 2013, e GGPAA nº 64, 

publicada no DOU de 20 de novembro de 2013, através da Comissão Permanente de Licitação 

(CPL), vem realizar a 1ª Chamada Pública de 2014 para aquisição de gêneros alimentícios de 

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

11.326/2006, por meio da Modalidade COMPRA INSTITUCIONAL do Programa de Aquisição 

de Alimentos, com dispensa de licitação, durante o período de 12 (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 17 de julho de 2014, às 09 horas e 30 minutos, na 

Coordenação de Licitação e Contratos, Esplanada dos Ministérios, Bloco “Q”, sala 453, Plano 

Piloto, Brasília-DF. É facultativo o comparecimento do Representante legal da Associação ou 

Cooperativa no dia da abertura dos envelopes da Chamada Pública, o mesmo poderá encaminhar 

um representante com procuração autenticada se assim desejar. 
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1. OBJETO 

 

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

agricultores familiares, por meio da modalidade de COMPRA INSTITUCIONAL do Programa 

de Aquisição de Alimentos/MDS, conforme especificações abaixo. 

 

Nº Descrição Un. 
Quantidade 

Geral 

Preço Médio 

Unitário* 

R$ 

Preço 

Total R$ 

1 Abacate manteiga, in natura Kg 200 4,82 964,50 

2 Abóbora japonesa, in natura Kg 2.000 3,79 7.580,00 

3 Abobrinha Italiana, in natura Kg 2.500 4,25 10.618,75 

4 Acelga, in natura Kg 1.500 6,40 9.596,25 

5 Agrião Kg 2.000 9,98 19.950,00 

6 Aipo / salsão, in natura Kg 100 12,49 1.248,50 

7 Alface americano, in natura Kg 1.700 12,65 21.496,50 

8 Alface comum, in natura Kg 3.500 12,65 44.257,50 

9 Alho comum Kg 1.000 18,75 18.750,00 

10 Alho poró natural, in natura Kg 150 12,08 1.811,25 

11 Almerão comum Kg 100 12,83 1.283,00 

12 Banana da terra, in natura Kg 1.000 5,87 5.870,00 

13 Banana nanica, in natura Kg 1.200 5,27 6.327,00 

14 Banana prata, in natura Kg 5.000 5,30 26.475,00 

15 Batata doce, in natura Kg 4.000 5,44 21.760,00 

16 Berinjela comum, in natura Kg 2.000 6,44 12.880,00 

17 Beterraba, in natura Kg 1.200 5,48 6.570,00 

18 Brócolis, in natura Kg 2.000 14,81 29.620,00 

19 Brócolis americano, in natura Kg 50 15,11 755,50 

20 Cebolinha, in natura Kg 400 17,52 7.006,00 

21 Cenoura, in natura Kg 7.500 3,96 29.718,75 

22 Chicória, in natura Kg 600 11,89 7.131,00 

23 Chuchu, in natura Kg 2.000 4,23 8.450,00 

24 Coentro, in natura Kg 500 15,59 7.792,50 

25 Couve, in natura Kg 1.500 11,72 17.572,50 

26 Couve-flor (limpo), in natura Kg 2.500 9,96 24.887,50 

27 
Ervilha em vagem (torta), in 

natura 
Kg 1.000 24,32 24.315,00 

28 Espinafre, in natura Kg 500 16,05 8.023,75 

29 Flor comestível, in natura Kg 20 84,98 1.699,50 

30 Gengibre, in natura Kg 50 30,08 1.504,00 

31 Goiaba vermelha, in natura Kg 600 5,85 3.507,00 

32 Hortelã natural, in natura Kg 150 15,61 2.341,00 

33 Inhame, in natura Kg 800 6,41 5.124,00 
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34 Jiló, in natura Kg 900 6,05 5.440,50 

35 Limão tahiti, in natura Kg 1.100 4,89 5.373,50 

36 
Mandioca/Aipim com casca, in 

natura 
Kg 2.500 4,42 11.056,25 

37 
Mandioquinha (batata barôa), in 

natura 
Kg 4.000 12,04 48.150,00 

38 Manga tomy, in natura Kg 2.000 7,06 14.110,00 

39 Maracujá azedo, in natura Kg 600 8,01 4.806,00 

40 Maxixe, in natura Kg 500 7,85 3.922,50 

41 
Milho verde em espiga (limpo), in 

natura 
Und 1.500 2,21 3.318,75 

42 Morango, in natura Kg 1.500 33,75 50.621,25 

43 Nabo, in natura Kg 200 16,10 3.220,00 

44 Ovo de galinha Dz 6.000 5,79 34.740,00 

45 Pepino, in natura Kg 1.000 4,23 4.225,00 

46 Pimentão amarelo, in natura Kg 1.000 17,22 17.222,50 

47 Pimentão verde, in natura Kg 1.200 7,02 8.424,00 

48 Pimentão vermelho, in natura Kg 1.000 17,22 17.222,50 

49 Pimenta de cheiro, in natura. Kg 40 19,97 798,80 

50 Quiabo, in natura Kg 2.500 9,20 23.000,00 

51 Radiche, verdura in natura Kg 50 49,14 2.457,00 

52 Rabanete (limpo), in natura Kg 500 18,92 9.461,25 

53 Repolho verde, in natura Kg 800 4,98 3.980,00 

54 Repolho roxo, in natura Kg 500 5,85 2.922,50 

55 Rúcula, in natura Kg 1.500 13,86 20.790,00 

56 Salsa, in natura Kg 400 15,01 6.004,00 

57 Salsa crespa, in natura Kg 40 20,41 816,50 

58 Tangerina/Pokan, in natura Kg 2.700 4,43 11.961,00 

59 Tomate maduro, in natura Kg 12.000 6,42 77.070,00 

60 Tomate tipo cereja, in natura Kg 800 12,85 10.280,00 

61 Vagem, in natura Kg 2.500 17,67 44.162,50 

Custo Total Geral R$ 
842.443,0

5 

* Ver item 3 desta chamada. 

 

1.2. Por convenção, será denominado: (artigo 4º, incisos II e III, do Decreto nº 7.775/2012) 

1.2.1. 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 

1.2.2. 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.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm#art3
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2. FONTE DE RECURSO 

 

2.1. As despesas para atender a esta chamada pública estão programadas em dotação 

orçamentária de 2014: Programas de Trabalho do Ministério da Defesa 05.331.2108.2012.0001 - 

Auxílio Alimentação aos Servidores Civis e 05.331.2108.212B0001 – Outros benefícios aos 

Servidores Civis – Plano Orçamentário 0006 – Alimentação de Militares em Rancho, Elemento 

de Despesa: ND – 33.90.30 – Material de Consumo.  

 

3. HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE VENDA 

3.1. Até a data e horário definidos neste Edital, cada beneficiário fornecedor ou 

organização fornecedora deverá apresentar à CPL, a documentação de “Habilitação" e a 

"Proposta de Preços", em envelopes separados e lacrados, contendo em suas partes externas e 

frontais em caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

3.1.1. Envelope contendo a documentação de “Habilitação": 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

ENVELOPE N° 01 – HABILITAÇÃO 

 À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

 CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2014-MD 

 RAZÃO SOCIAL ou NOME:                                     CNPJ ou CPF Nº:           

3.1.2.  Envelope contendo a "Proposta de Preços": 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

 CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2014-MD 

 RAZÃO SOCIAL ou NOME:                                     CNPJ ou CPF Nº:            

 

3.2. Habilitação - Envelope nº 001 – contendo a seguinte documentação, de acordo com o 

art. 4º do Decreto Presidencial nº 7.775/2012: 

3.2.1. A organização fornecedora deverá apresentar no Envelope nº 001 os 

documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação: 

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

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

associações e cooperativas; e 

c) 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. 

3.2.2. O beneficiário fornecedor deverá apresentar no Envelope nº 001 os 

documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação: 
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a) Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF; e 

b) Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP. 

3.2.3. A organização fornecedora somente poderá vender produtos provenientes de 

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

 

3.3. Proposta de Venda - Envelope nº 002 -, contendo as seguintes informações: 

a) Valor unitário e total do item; e 

b) A quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no Projeto 

Básico para o item; em não havendo quantidade mínima fixada, deverá ser cotada a quantidade 

total prevista para o item.  

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

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens.  

 

4. CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS POR PRIORIDADE 

 

4.1. Na análise de propostas de vendas para aquisição dos produtos alimentícios terão 

prioridade as propostas dos Agricultores Familiares do Distrito Federal, da Região Integrada de 

Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF), das comunidades tradicionais, dos 

quilombolas ou indígenas, de assentamento de reforma agrária, dos grupos de mulheres e da 

produção agroecológica ou orgânica, consoante disposto no artigo 7º da Resolução nº 50 do 

GGPAA/SESAN/2012. 

 

5. LIMITE DE VENDA 

 

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

INSTITUCIONAL deverá respeitar o valor máximo anual de até R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

por unidade familiar, independente de os beneficiários fornecedores participarem de outras 

modalidades do PAA, segundo disposto no artigo 19, inciso 1º do Decreto Presidencial nº 7.775 

de 2012. 

5.2. A participação dos beneficiários e organizações fornecedoras seguirá limite de até R$ 

8.000,00 (oito mil reais), por ano, na Modalidade Compra Institucional (artigo 19 do Decreto nº 

Presidencial nº 7.775 de 2012).  

5.3. O limite de venda por ano das organizações fornecedoras será a soma dos limites 

individuais dos beneficiários fornecedores que vendem produtos para as organizações que se 

enquadram nos critérios definidos no artigo 4º da Resolução nº 50/2012 do GGPAA. 

 

6. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

 

6.1 Os gêneros alimentícios adquiridos deverão ser entregues no prazo máximo de 5 

(cinco) dias úteis, a contar da data do pedido a ser enviado via fax ou por contato telefônico. 

Eles deverão estar em perfeitas condições, devidamente acondicionados e identificados, e dentro 

do prazo de validade estabelecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

6.2. O material será recebido diariamente no edifício da Administração Central do 

Ministério da Defesa - Esplanada dos Ministérios, bloco “Q”, subsolo, Brasília/DF - 

COSER/Programa de Alimentação - portão de acesso pela Via N2, telefones: (61) 3312-
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4267/4268 e fax: (61) 3312-4166; no horário de 9h às 12h e das 13h às 18h, de segunda a sexta-

feira. 

 

7. PAGAMENTO 

 

7.1. O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias úteis após a última entrega do mês, 

mediante apresentação da nota fiscal correspondente ao fornecimento efetuado em determinado 

período, por meio de Ordem Bancária (OB) para crédito em banco, agência e conta corrente, 

indicados pelo contratado, ou por meio de fatura com utilização do código de barras 

OB/FATURA, mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento 

efetuado. 

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

competente na nota fiscal apresentada. 

7.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes a 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 

sobrestado até que o Contratado 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 o Contratante. 

7.4. Na hipótese de pagamento por meio de organizações fornecedoras, os custos 

operacionais de transporte, armazenamento, beneficiamento ou processamento poderão ser 

deduzidos do valor a ser pago aos beneficiários fornecedores, desde que previamente acordados 

com estes beneficiários. (art. 13, Decreto nº 7.775/2012) 

 

8. DA PRODUÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE 

 

8.1. Os produtos alimentícios adquiridos deverão ser de produção própria dos 

beneficiários fornecedores e cumpram os requisitos de controle de qualidade dispostos nas 

normas vigentes, consoante artigo 5º do Decreto Presidencial nº 7.775 de 2012 e artigo 3º da 

Resolução nº 50 do GGPAA/SESAN/2012. 

 8.1.1. O conceito de qualidade de frutas e hortaliças envolve um conjunto de 

atributos, dentre os quais: aparência visual (frescor, cor, defeitos e deterioração), textura 

(firmeza, resistência e integridade do tecido), sabor e aroma, valor nutricional e segurança do 

alimento. 

8.2. 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. 

 8.2.1. Deverão ser tomadas medidas para proteger os produtos alimentícios de 

contaminação por animais, insetos, aves e por elementos químicos ou microbiológicos ou por 

outras substâncias indesejáveis, durante a manipulação, a armazenagem e o transporte. 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1. A presente Chamada Pública poderá ser obtida junto à Comissão Permanente de 

Licitação do MD, na Coordenação de Licitação e Contratos (COLIC), sala 453, edifício da 

Administração Central do Ministério da Defesa, Esplanada dos Ministérios, Bloco “Q” no 

horário de 10h às 12h e de 14h às 17h, de segunda a sexta-feira, ou através do e-mail 

colic@defesa.gov.br ou no sítio do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS)- 

http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/aquisicao-e-comercializacao-da-agricultura-

familiar/entenda-o-paa/modalidades-1/compra-institucional. 

9.2. O resultado desta Chamada Pública, os beneficiários/organizações selecionados, a 

especificação do produto e seus quantitativos, bem como o preço a ser pago, será divulgado no 

mailto:colic@defesa.gov.br
http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/aquisicao-e-comercializacao-da-agricultura-familiar/entenda-o-paa/modalidades-1/compra-institucional
http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/aquisicao-e-comercializacao-da-agricultura-familiar/entenda-o-paa/modalidades-1/compra-institucional
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sítio do Ministério da Defesa – www.defesa.gov.br - e no sítio do Ministério do 

Desenvolvimento Social (MDS)- http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/aquisicao-e-

comercializacao-da-agricultura-familiar/entenda-o-paa/modalidades-1/compra-institucional. 

9.3. A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Termo 

Substitutivo de Contrato, conforme modelo em anexo. 

 

10. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 

10.1. Anexo I – Termo de Referência; 

10.2. Anexo II - Termo Substitutivo de Contrato. 

 

 

Brasília/DF, 03 de julho de 2014. 

 

 

 

 

MÔNICA CATANHO LOPES DOS SANTOS 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

http://www.defesa.gov.br/
http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/aquisicao-e-comercializacao-da-agricultura-familiar/entenda-o-paa/modalidades-1/compra-institucional
http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/aquisicao-e-comercializacao-da-agricultura-familiar/entenda-o-paa/modalidades-1/compra-institucional
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO: 

 

Aquisição de gêneros alimentícios (frutas, legumes, verduras e ovos). 

 

2. OBJETIVO: 

 

Garantir alimentação de boa qualidade e saudável aos servidores civis e militares lotados 

neste Ministério. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: 

 

A. MOTIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO: 

 

A demanda tem como objetivo fornecer alimentação de qualidade e diversificada para 

o efetivo de servidores civis e militares lotados na Administração Central do Ministério da 

Defesa (AC/MD) e no Anexo I do Bloco “O”, localizado na Via N2. 

 

B. BENEFÍCIOS DIRETOS E INDIRETOS QUE RESULTARÃO DA 

CONTRATAÇÃO: 

 

Os resultados a serem alcançados poderão ser mensurados na forma qualitativa e na 

satisfação dos servidores civis e militares lotados no MD ao receberem uma alimentação de boa 

qualidade em seu local de trabalho, sem a necessidade de se deslocar para realizarem suas 

refeições em outros locais. 

 

C. CONEXÃO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO EXISTENTE: 

 

O planejamento das despesas decorrentes da aquisição de gêneros alimentícios está 

previsto nos recursos alocados ao Ministério da Defesa (MD), para esta finalidade. 

 

D. AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTES: 

 

Não se aplica. 

 

E. CRITÉRIOS AMBIENTAIS, SOCIAIS E CULTURAIS ADOTADOS: 

 

Não se aplica.
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F. TIPAGEM DE SERVIÇO E SUA NATUREZA: 

 

Não se aplica. 

 

H. RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E QUANTIDADE DE BENS A 

SER CONTRATADA: 

 

O aumento da demanda está diretamente ligado à nova Estrutura Regimental e o 

Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança deste Ministério, 

aprovado pelo Decreto nº 7.974, de 1º de abril de 2013. Em consequência disso, o efetivo de 

comissionados aumentou em 36% (trinta e seis por cento), contribuindo na elevação da 

quantidade dos gêneros alimentícios consumido nos três refeitórios deste Ministério. 

Acrescentam-se, ainda, os apoios as comitivas nacionais e estrangeiras que visitam o MD. 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD 

1 Abacate manteiga, in natura Kg 200 

2 Abóbora japonesa, in natura Kg 2.000 

3 Abobrinha Italiana, in natura Kg 2.500 

4 Acelga, in natura Kg 1.500 

5 Agrião Kg 2.000 

6 Aipo / salsão, in natura Kg 100 

7 Alface americano, in natura Kg 1.700 

8 Alface comum, in natura Kg 3.500 

9 Alho comum Kg 1.000 

10 Alho poró natural, in natura Kg 150 

11 Almerão comum Kg 100 

12 Banana da terra, in natura Kg 1.000 

13 Banana nanica, in natura Kg 1.200 

14 Banana prata, in natura Kg 5.000 

15 Batata doce, in natura Kg 4.000 

16 Berinjela comum, in natura Kg 2.000 

17 Beterraba, in natura Kg 1.200 

18 Brócolis, in natura Kg 2.000 

19 Brócolis americano, in natura Kg 50 

20 Cebolinha, in natura Kg 400 

21 Cenoura, in natura Kg 7.500 

22 Chicória, in natura Kg 600 

23 Chuchu, in natura Kg 2.000 

24 Coentro, in natura Kg 500 

25 Couve, in natura Kg 1.500 

26 Couve-flor (limpo), in natura Kg 2.500 

27 Ervilha em vagem (torta), in natura Kg 1.000 

28 Espinafre, in natura Kg 500 

29 Flor comestível, in natura Kg 20 

30 Gengibre, in natura Kg 50 

31 Goiaba vermelha, in natura Kg 600 

32 Hortelã natural, in natura Kg 150 

33 Inhame, in natura Kg 800 
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ITEM DESCRIÇÃO UND QTD 

34 Jiló, in natura Kg 900 

35 Limão tahiti, in natura Kg 1.100 

36 Mandioca/Aipim com casca, in natura Kg 2.500 

37 Mandioquinha (batata barôa), in natura Kg 4.000 

38 Manga tomy, in natura Kg 2.000 

39 Maracujá azedo, in natura Kg 600 

40 Maxixe, in natura Kg 500 

41 Milho verde em espiga (limpo), in natura Und 1.500 

42 Morango, in natura Kg 1.500 

43 Nabo, in natura Kg 200 

44 Ovo de galinha Dz 6.000 

45 Pepino, in natura Kg 1.000 

46 Pimentão amarelo, in natura Kg 1.000 

47 Pimentão verde, in natura Kg 1.200 

48 Pimentão vermelho, in natura Kg 1.000 

49 Pimenta de cheiro, in natura. Kg 40 

50 Quiabo, in natura Kg 2.500 

51 Radiche, verdura in natura Kg 50 

52 Rabanete (limpo), in natura Kg 500 

53 Repolho verde, in natura Kg 800 

54 Repolho roxo, in natura Kg 500 

55 Rúcula, in natura Kg 1.500 

56 Salsa, in natura Kg 400 

57 Salsa crespa, in natura Kg 40 

58 Tangerina/Pokan, cx. com 18 Kg, in natura Cx 150 

59 Tomate maduro, in natura Kg 12.000 

60 Tomate tipo cereja, in natura Kg 800 

61 Vagem, in natura Kg 2.500 

 

4. REQUISITOS DOS MATERIAIS: 

 

4.1. Requisitos Legais: 

 

Lei nº 8.666/1993 e suas alterações; Decreto nº 2.271/1997; Lei nº 10.520/2002; 

Decreto nº 5.450/2005; Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto nº 6.204/2007. 

 

4.2. Requisitos de materiais (insumos): 

 

Conforme descrito na letra “H” do número 3, Fundamentação da Necessidade da 

Contratação deste PB. 

 

4.3. Requisito de Comunicação: 

 

A Contratada deverá informar ao MD, por escrito, o nome completo e número de 

telefone para que seja acionado o preposto da empresa, fins sanar problemas ocorridos com o 

material fornecido durante o período de validade do processo licitatório. 
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4.4. Requisito de treinamento: 

 

Não se aplica. 

 

5. MODELO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

Não se aplica. 

 

6. FORMAS DE PAGAMENTO 

 

6.1. O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias úteis após a última entrega do mês, 

mediante apresentação da nota fiscal correspondente ao fornecimento efetuado em determinado 

período, por meio de Ordem Bancária (OB) para crédito em banco, agência e conta corrente, 

indicados pelo contratado, ou por meio de fatura com utilização do código de barras 

OB/FATURA, mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento 

efetuado. 

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

competente na nota fiscal apresentada. 

6.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes a 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 

sobrestado até que o Contratado 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 o Contratante. 

6.4. Na hipótese de pagamento por meio de organizações fornecedoras, os custos 

operacionais de transporte, armazenamento, beneficiamento ou processamento poderão ser 

deduzidos do valor a ser pago aos beneficiários fornecedores, desde que previamente acordados 

com estes beneficiários. (art. 13, Decreto nº 7.775/2012) 

 

7. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR: 

 

7.1. A organização fornecedora deverá apresentar os documentos abaixo 

relacionados, sob pena de inabilitação: 

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

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

associações e cooperativas; e 

c) 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. 

7.1.1. O beneficiário fornecedor deverá apresentar os documentos abaixo 

relacionados, sob pena de inabilitação: 

a) Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF; e 

b) Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP. 

7.1.2. A organização fornecedora somente poderá vender produtos provenientes de 

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

 

7.2. Na análise de propostas de vendas para aquisição dos produtos alimentícios terão 

prioridade as propostas dos Agricultores Familiares do Distrito Federal, da Região Integrada de 
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Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF), das comunidades tradicionais, dos 

quilombolas ou indígenas, de assentamento de reforma agrária, dos grupos de mulheres e da 

produção agroecológica ou orgânica, consoante disposto no artigo 7º da Resolução nº 50 do 

GGPAA/SESAN/2012. 

 

8. PRAZOS E FORMA DE EXECUÇÃO: 

 

8.1. Prazos 

 

8.1.1. Entrega: 

 

8.1.1.1. Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

úteis, a contar da data do pedido a ser enviado via fax ou por contato telefone. Eles deverão estar 

em perfeitas condições, devidamente acondicionados e identificados, e dentro do prazo de 

validade estabelecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

8.1.1.2. Horário de entrega: das 9h00 às 12h00 e das 13h00 às 18h00. 

 

8.1.2. Recebimento: 

 

O material será recebido no edifício da Administração Central do Ministério da 

Defesa - Esplanada dos Ministérios - Bloco “Q” - Subsolo - Brasília-DF - COSER/Programa de 

Alimentação - Portão de acesso, pela Via N2 - Telefones: (61) 3312-4267/4268 e Fax: (61) 

3312-4166 no horário previsto no subitem 9.1.1.2. 

 

8.1.3. Treinamento: 

 

Não se aplica. 

 

8.1.4. Prazo de vigência do contrato: 

 

12 (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. 

 

8.2. Forma de execução 

 

Não se aplica. 

 

9. GARANTIA: 

 

Não se aplica. 

 

10. PRODUTIVIDADE DE REFERÊNCIA: 

 

Não se aplica. 

 

11. NECESSIDADE DE VISTORIA: 

 

Não se aplica. 

 

12. ORDEM DE SERVIÇO: 
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Não se aplica. 

 

13. NÍVEL DE SERVIÇO: 

 

Não se aplica. 

 

14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 
As despesas para atender a esta chamada pública estão programadas em dotação orçamentária de 

2014: Programas de Trabalho do Ministério da Defesa 05.331.2108.2012.0001 - Auxílio Alimentação aos 

Servidores Civis e 05.331.2108.212B0001 – Outros benefícios aos Servidores Civis – Plano 

Orçamentário 0006 – Alimentação de Militares em Rancho, Elemento de Despesa: ND – 33.90.30 – 

Material de Consumo. 

 

15. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

 

15.1. Exercer a fiscalização por meio de servidores especialmente designados para 

esse fim, na forma prevista na Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, procedendo ao atesto 

das respectivas notas fiscais/faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias. 

15.2. Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto, sendo permitida a contratação 

de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 

15.3. Comunicar a Contratada qualquer anormalidade ocorrida no fornecimento do 

objeto, diligenciando para que as irregularidades ou falhas apontadas sejam plenamente 

corrigidas. 

15.4. Responsabilizar-se pelos pagamentos devidos, na forma pactuada neste termo, 

após o recebimento do material. 

15.5. Notificar, por escrito, a Contratada quando houver eventual aplicação de 

penalidades, garantindo-lhe o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

15.6. Responder pelas consequências de suas ações ou omissões. 

15.7. Rejeitar, no todo ou em parte, qualquer serviço prestado que estiver em 

desacordo com as especificações constantes deste termo. 

15.8. Permitir o acesso dos empregados da Contratada às instalações do Contratante 

para o cumprimento das rotinas de entrega, desde que tenham sido credenciados pelo Contratante 

e exclusivamente para entrega do material. 

 

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

16.1. Assumir inteira responsabilidade pelo fornecimento do produto especificado 

neste termo, em conformidade com as condições nele estabelecidas e conforme e sua proposta 

comercial. 

16.2. Assinar o Termo Substitutivo de Contrato, no prazo e condições previstos no 

edital. 

16.3. Aceitar, nas mesmas condições pactuadas, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários no produto licitado, até o limite previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 

8.666/1993. 

16.4. Sujeitar-se à fiscalização da COSER quanto ao acompanhamento do 

cumprimento das obrigações pactuadas, prestando-lhe todos os esclarecimentos solicitados, bem 

como atendendo às reclamações consideradas procedentes. 

16.5. Não transferir, total ou parcialmente, os direitos e obrigações vinculados à 

contratação que será formalizada com o Departamento de Administração Interna (DEADI), por 

meio de assinatura do Termo Substitutivo de Contrato. 
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16.6. Honrar sua proposta de preços e manter as condições habilitatórias que lhe 

garantiram a vitória no certame, de modo a não frustrar a licitação, sob pena de aplicação das 

sanções administrativas previstas na legislação em vigor. 

16.7. Responder por perdas e danos que vier a sofrer o MD ou terceiros, em razão de 

sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, independentemente de outras cominações contratuais ou 

legais a que estiver sujeito, garantido o contraditório e a ampla defesa, nos termos da legislação 

aplicável. 

16.8. Substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os produtos em que se 

verificar vícios, defeitos ou incorreções que estejam sem condições de consumo e/ou fora do 

prazo de validade. 

16.9. Responsabilizar-se pelo produto até o efetivo recebimento por parte da COSER, 

adotando todas as medidas julgadas cabíveis, inclusive as que se referem à segurança e ao 

transporte até o local de entrega, arcando, dessa forma, com todas as despesas diretas ou 

indiretas decorrentes do cumprimento de suas obrigações, sem qualquer ônus adicional para o 

MD. 

16.10. Submeter à aprovação do DEADI toda e qualquer alteração ocorrida nas 

especificações, em face de imposições técnicas, de cunho administrativo legal. 

16.11. Assumir o ônus decorrente de todas as despesas, tributos, contribuições, fretes, 

seguros e demais encargos inerentes ao fornecimento do produto. 

16.12. Cumprir o prazo de entrega estabelecido neste PB. 

16.13. Comunicar a COSER, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas úteis que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, 

com a devida comprovação. 

 

17. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: 

 

17.1. A Gerência de Patrimônio, Obras e Serviços (GEPOS), reserva o direito de, sem 

que de qualquer forma restrinja a plenitude da responsabilidade da Contratada, exercer a mais 

ampla e completa fiscalização sobre o objeto contratado, cabendo-lhe, entre outras providências 

de ordem técnica, conferir o serviço fornecido e atestar as notas fiscais. 

 

17.2. Setor que participará da execução da fiscalização: 

 

Coordenação de Serviços Gerais (COSER). 

 

17.3. O atesto das notas fiscais ficará a cargo do Encarregado do Programa de 

Alimentação, SC FERNANDO JOSÉ PASCOAL (CPF Nº ***.***.901-**), tendo como 

substituto, o 1º SG ANAEL DA COSTA FREITAS (CPF Nº ***.***.777-**). 

 

18. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS: 

 

Não há. 

 



 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Esplanada dos Ministérios, Bloco “Q”, sala 453, Plano Piloto, Brasília-DF, CEP 70049-900        

 

ANEXO II 

 

MINUTA DO TERMO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2014-MD 

Processo n° 60585-001105/2014-98 

 

VERSO DA NOTA DE EMPENHO (NE) Nº _________________________________ 

 

CONTINUAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI Nº 

8.666/93 

Cláusula primeira: da vinculação ao Instrumento Convocatório 

O presente Termo vincula-se às regras dispostas no Edital da Chamada Pùblica nº 001/2014-MD. 

Cláusula segunda: da manutenção pelo Adjudicatário das condições de habilitação 

Obriga-se o Adjudicatário a manter, durante a vigência contratual, todas as condições 

demonstradas para habilitação na Licitação efetuada, de modo a garantir o cumprimento das 

obrigações assumidas. 

Cláusula terceira: do item do objeto adjudicado 

O Adjudicatário deverá observar o previsto no item 3, do Termo de Referência, Anexo I do 

Edital. 

Cláusula quarta: do prazo e forma de execução, da garantia e da gestão e fiscalização do 

objeto  

O Adjudicatário deverá observar o previsto nos itens 8, 9 e 17 do Termo de Referência, Anexo I. 

Cláusula quinta: das penalidades 

Não se aplica. 

Cláusula sexta: da rescisão 

A rescisão contratual rege-se pelo disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93 e suas 

alterações. 

 

E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições aqui estabelecidas, que 

lido e achado conforme, é parte integrante da NE nº _________, como seu apenso, na data do seu 

aceite. 

Aceite do Fornecedor: 

Concordo com as condições indicadas nesta Nota de Empenho. 

Obs: No caso de não comparecimento para retirada da 1ª via, no prazo de três dias úteis, a partir 

do primeiro dia útil subsequente ao envio desta NE, será considerada como data de aceite aquela 

constante do recibo emitido pelo aparelho de fax, nesta transmissão. 

_________________________________ 

              Assinatura e carimbo 

Data _____/_____/_____ 

(dentro do prazo de validade da chamada) 

 


