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CHAMADA PÚBLICA 003/2019 

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E  

EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 

 

 O MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e 

Comissão Especial de Licitação designada pela Portaria nº. 853, de 01 de novembro de 2019, torna 

público para conhecimento dos interessados, em conformidade com a Lei Federal nº 11.947, de 16 

de junho de 2009, a presente Chamada Pública, que tem como objeto CONTRATAÇÃO PARA 

AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS E HORTIGRANJEIROS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL E SECRETARIA DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ – PARA, pelo período de 12 (doze) meses. Os Grupos 

Formais/Informais e individual deverão protocolar a documentação para habilitação e Projeto de 

Venda no Setor de Protocolo até o dia 22/01/2020 até 10h00min, com abertura dos envelopes no 

mesmo dia, no AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, sito à Av. Dr. 

Marcionilo Alves, S/N, Centro, Vigia de Nazaré, CEP: 68.780-000. 

  

a. Órgão requisitante: Secretaria Municipal de Saúde.  

b. A presente Chamada Pública será regida pela Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 

2006, destinados à formulação das políticas públicas direcionadas à Agricultura Familiar e 

Empreendimentos Familiares Rurais, aplicando-se subsidiariamente as normas sobre 

licitações e contratos administrativos da Lei 8.666/93 e suas modificações.  

c. Os trabalhos serão conduzidos pela Comissão Especial de Licitação, designados através 

da Portaria nº. 853/2019. 

 1. DO OBJETO  

O objeto da presente Chamada Pública é a CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 

HORTIFRUTIS E HORTIGRANJEIROS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 

ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 

VIGIA DE NAZARÉ – PARA, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações 

constantes desta Chamada Pública.  

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.326-2006?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.326-2006?OpenDocument


   

  

Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré 
Rua Boulevard Melo Palheta, Praça da independência s/n – Centro CEP: 68.780-000 - CNPJ. 05.351.606/0001-95 

                                                                    (Chamada Pública n. º: 003/2019-PMVN/SEMSA) 

 

2 
 

 

2. FONTE DE RECURSO  

Exercício de 2019 
 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIGIA DE NAZARÉ 
 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0518 Fundo Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré 
 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
10 302 0002 2.115 – Manutenção de Média e Alta Complexidade – MAC.  
 
10 122 0002 2.102 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – FUS. 
 
10 301 0002 2.107 – Piso de Atenção Básica – PAB 
 
10 302 0002 2.118 – Manutenção do NASF 
 
 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 

 3. CARACTERÍSTICAS E QUANTIDADES DOS PRODUTOS:  

Os produtores, associações e/ou cooperativas, deverão apresentar PROJETO DE VENDA para 

atendimento a demanda, e considerar como o preço máximo para aquisição dos gêneros 

alimentícios os valores publicados pela Prefeitura Municipal neste edital.  

4. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO:  

Os hortifrutis e hortigranjeiros deverão ser entregues isentos de substâncias terrosas, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à superfície externa, parasitas, larvas ou outros animais, umidade 

externa anormal, odor e sabor estranhos e enfermidades.  

As mercadorias serão devolvidas no ato da entrega se não corresponderem à qualidade exigida no 

edital. De acordo com ‘a Lei Federal 1.521/1951 “é configurado como crime misturar gêneros de 

qualidade desiguais para vendê-los ou expô-los à venda por preço estabelecido para os demais 

alto custo ou entregar materiais impróprios ao consumo” (art. 2º. Incisos V).  

5. DA ENTREGA:  

As entregas deverão ser realizadas no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, 

conforme suas necessidades, à Av. Barão do Guajará, s/nº, Bairro: Castanheira - CEP: 68780-

000 - Vigia de Nazaré – PA, e/ou de acordo entre as partes, de 2ª- feira a 4ª- feira nos horários 

de expediente, e/ou de acordo com as necessidades de entrega, excetuando-se a entrega em 

vésperas de feriados.  
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6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA CHAMADA PÚBLICA 

 Os fornecedores serão Agricultores Familiares, Empreendedores Familiares Rurais ou de suas 

organizações, detentores de Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar - DAP Física e/ou Jurídica, conforme a Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 

2006, e enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF. 

 Os interessados deverão apresentar a documentação prevista no item 6.1 desta chamada, como 

também o Formulário Padronizado de Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura 

Familiar – Anexo III, conforme item 6.2 desta chamada, que serão acondicionados em envelope 

lacrado no qual se identifiquem, externamente: nome, o número da Chamada Pública e o tipo de 

envelope:  

6.1 - ENVELOPE Nº. 001 - DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO  

Para a habilitação dos fornecedores Individuais, detentores de DAP Física, não organizados 

em grupo, deverão entregar à Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré, os seguintes 

documentos: 

 I. Cópia do CPF e RG; 

 II. O extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 

(sessenta) dias;  

III. Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso Ex. 

SIE - Serviço de Inspeção Estadual, SIF - Serviço de Inspeção Federal para 

comercialização de produtos de origem animal, tais como: mel e seus derivados, e a Prova 

de regularidade junto à Vigilância Sanitária para os demais produtos, com data de emissão 

não superior a 01 (um) ano da realização da sessão. 

 IV. ANEXO IV - Declaração de Limite Individual de Venda por DAP/ANO;  

      ANEXO V – Declaração de Não Empregar Menor; 

      ANEXO VI – Declaração que Inexistem Fatos Impeditivos.  

TODOS OS DOCUMENTOS DEVERAO SER APRESENTADOS EM COPIA JUNTAMENTE COM 

ORIGINAL (SALVO SE PUDEREM SER VALIDADOS NA INTERNET). 

 Para a habilitação nesta Chamada Pública, os Grupos Informais de Agricultores Familiares, 

detentores de DAP Física, organizados em grupo, deverão entregar à Prefeitura Municipal de 

Vigia de Nazaré, os seguintes documentos: 

 I. Cópia do CPF e RG do representante;  
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II. o extrato da DAP Física de cada Agricultor Familiar participante, emitido nos últimos 60 

(sessenta) dias;  

III. Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso Ex. 

SIE - Serviço de Inspeção Estadual, SIF - Serviço de Inspeção Federal para 

comercialização de produtos de origem animal, tais como: mel e seus derivados, e a Prova 

de regularidade junto à Vigilância sanitária para os demais produtos, com data de emissão 

não superior a um ano da realização da sessão. 

 IV. ANEXO IV - Declaração de Limite Individual de por DAP/ANO;  

      ANEXO V – Declaração de Não Empregar Menor;  

      ANEXO VI – Declaração que Inexistem Fatos Impeditivos.  

TODOS OS DOCUMENTOS DEVERAO SER APRESENTADOS EM COPIA JUNTAMENTE COM 

ORIGINAL (SALVO SE PUDEREM SER VALIDADOS NA INTERNET). 

Para a habilitação nesta Chamada Pública, Grupos Formais da Agricultura Familiar 

detentores de DAP Jurídica, deverão entregar à Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré, os 

seguintes documentos:  

I. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

II. O extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 

(sessenta) dias; 

 III. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social (INSS) e 

ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS);  

IV. Cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão 

competente e Cópia CPF e RG do presidente ou representante por (procuração com firma 

reconhecida).  

V. Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso Ex. SIE 

- Serviço de Inspeção Estadual, SIF - Serviço de Inspeção Federal para comercialização 

de produtos de origem animal, tais como: mel e seus derivados, e a Prova de regularidade 

junto à Vigilância sanitária para os demais produtos, com data de emissão não superior a 

um ano da realização da sessão.  

VI. ANEXO IV - Declaração de Limite Individual de por DAP/ANO;  

     ANEXO V – Declaração de Não Empregar Menor; 

     ANEXO VI – Declaração de Fatos Impeditivos. 
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 VI – Prova de Regularidade Trabalhista (CNDT - Certidão Negativa de Débito Trabalhista, 

conforme Lei n° 12.440/2011, da sede da licitante).  

TODOS OS DOCUMENTOS DEVERAO SER APRESENTADOS EM COPIA JUNTAMENTE COM 

ORIGINAL (SALVO SE PUDEREM SER VALIDADOS NA INTERNET). 

Obs:  Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou 

publicação em órgão da impressa oficial ou ainda por cópia para conferência e autenticação por 

funcionário do setor de licitação, desde que APRESENTADO JUNTAMENTE COM OS ORIGINAIS, 

(NÃO SERÁ ACEITO CÓPIA AUTENTICADA EM CARTÓRIO PARA ESTE FIM, OU SEJA, A 

CÓPIA AUTENTICADA FICARÁ RETIDA NO PROCESSO). 

 6.1.1. Nos casos de inabilitação de todas as licitantes, a comissão de licitação poderá aplicar as 

prerrogativas contidas no Art. 48, da Lei 8.666/93, sendo ainda admitidas as prerrogativas da Lei 

Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006 e da Lei nº 123/2006 subsidiária à Lei nº 8.666/1993.  

6.2 - ENVELOPE Nº. 002 - PROJETO DE VENDA  

a) ANEXO II – Proposta de Preço. 

b) ANEXO III - Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 

elaborado por fornecedor Individual, ou,  

c) Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar elaborado por Grupo 

Informal assinado por todos os Agricultores Familiares participantes, ou, 

 d) Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar elaborado pelo 

Grupo Formal.  

O projeto de venda poderá ser elaborado conjuntamente com a Entidade Articuladora.  

NÃO SERÃO RECEBIDAS DOCUMENTAÇÕES E PROJETO DE VENDA FORA DO PRAZO 

ESTABELECIDO NESTE EDITAL.  

Os documentos para habilitação, bem como o Projeto de Venda, deverão ser protocolados em 

envelopes separados, lacrados e com identificação externa do seu conteúdo, no seguinte local, dia 

e hora: 

 Local: AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, sito à Av. Dr. Marcionilo 

Alves, S/N, Centro, Vigia de Nazaré, CEP: 68.780-000.  

Data: até 22/01/2020;  

Hora: Até 10h00min, com abertura dos envelopes de Habilitação no mesmo dia, ou em data 

estipulado pela Comissão Especial de Licitação.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.326-2006?OpenDocument
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7. DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  

7.1. O ENVELOPE Nº. 001 - DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO e o ENVELOPE Nº. 002 - 

PROJETO DE VENDA, serão abertos no Local acima indicado, em audiência pública, com 

elaboração de ATA.  

7.2. Os projetos de venda a serem contratados, que estejam com os preços compatíveis com os 

vigentes no mercado local, serão aqueles que atendam as condições fixadas nesta Chamada 

Pública.  

8. RESULTADO  

8.1. A Comissão Especial de Licitação divulgará o resultado do processo no Diário Oficial da União, 

após a conclusão dos trabalhos desta Chamada Pública.  

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

9.1. Os participantes que forem inabilitados e tiverem intenção de interpor recurso, deverão 

manifestar essa intenção na própria sessão pública e registrar na ata a síntese desse recurso. Os 

recursos deverão ser protocolizados na Seção de Protocolo, em até 05 (cinco) dias úteis, após a 

abertura dos envelopes.  

9.2. A falta de manifestação imediata e motivada do participante quanto ao resultado do certame, 

importará preclusão do direito de recurso.  

9.3. O recurso será analisado e julgado em até 03 (três) dias e o resultado comunicado 

formalmente pela Comissão Especial de Licitação.  

10. CONTRATAÇÃO 

 10.1. Homologado o resultado da Chamada Pública, o participante terá o prazo de até 05 (cinco) 

dias, após a convocação, para assinatura do contrato de fornecimento, sob pena de perda dos 

direitos à contratação do objeto homologado.  

10.2. O Departamento de Compras emitirá a competente autorização de fornecimento para 

execução do contrato.  

10.3. O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural deve 

respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por Declaração de Aptidão ao PRONAF 

(DAP).  

11. RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES  

11.1. Os fornecedores que aderirem a este processo 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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11.2. O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios nos preços estabelecidos 

nesta Chamada Pública durante a vigência do contrato;  

11.3. O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios conforme cronograma de 

entrega e em conformidade com os gêneros alimentícios apresentados no Projeto de Venda.  

11.4. Caso haja necessidade de substituição de gêneros, os mesmos só poderão ser substituídos 

por gêneros alimentícios previstos nesta Chamada, respeitando a lista de substituição do Cardápio 

elaborado pela equipe de nutricionista da Secretaria de Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré, e 

desde que seja respeitado o valor total do contrato.  

12. DO PAGAMENTO 

 12.1. O pagamento será realizado até 30 (trinta) dias após a última entrega do mês, através de 

transferência bancária em conta corrente, a ser informada pelo fornecedor credenciado, mediante 

apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado, devidamente 

assinado e atestado pelo setor competente, entregue em tempo hábil, vedada à antecipação de 

pagamento, para cada faturamento.  

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

13.1. O não comparecimento do participante vencedor para assinatura do Contrato no prazo 

estabelecido, assim como aquele que não cumprir o prazo de entrega aqui estipulado, terá 

caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida com a proposta, ficando sujeito às 

sanções legais cabíveis.  

13.2. As penalidades serão registradas, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das 

demais cominações legais.  

13.3. Em caso de atraso na entrega dos itens, objeto desta Chamada Pública, poderá ser aplicado 

à Contratada multa moratória de valor equivalente a até 0,5% (meio por cento) sobre o valor total 

do produto, por dia útil excedente.  

13.4. O participante vencedor deverá entregar os itens apresentados no Projeto de Venda, em total 

conformidade com o que fora cotado, não sendo admitida alteração posterior pelo vencedor das 

especificações do objeto e valor desta Chamada Pública, sob pena de sofrer as sanções legais. 

Em qualquer caso, garantir-se-á à Contratada a ampla defesa.  

14. FATOS SUPERVENIENTES  

14.1. 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, ou 

ainda por decisão da Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré, poderá haver: 
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a) adiamento do processo; 

 b) revogação desta Chamada Pública ou sua modificação no todo ou em parte.  

 

15. FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA CHAMADA PÚBLICA: 

ANEXO I   – TERMO DE REFERÊNCIA  

ANEXO II  – MODELO PROPOSTA 

ANEXO III – MODELO DE PROJETO DE VENDA  

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA E LIMITES POR DAP 

ANEXO V  – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII, DA     

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO QUE INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS 

ANEXO VII– MINUTA DO CONTRATO 

 

Vigia de Nazaré, 27 de dezembro de 2019. 

 

PRESIDENTE CPL: _________________________ 

                                                  

MEMBRO CPL: _______________________ 

 

  MEMBRO CPL: _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré 
Rua Boulevard Melo Palheta, Praça da independência s/n – Centro CEP: 68.780-000 - CNPJ. 05.351.606/0001-95 

                                                                    (Chamada Pública n. º: 003/2019-PMVN/SEMSA) 

 

9 
 

 

 

 

ANEXO II 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO: 

O presente Termo de Referência tem por objetivo subsidiar a realização de certame licitatório para 

AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI E HORTIGRANJEIROS PARA O ATENDIMENTO, 

RESPECTIVAMENTE, DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E SECRETARIA DE SAÚDE DO 

MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ/PA. 

2. JUSTIFICATIVA: 

Justifica-se a necessidade do fornecimento de HORTIFRUTI e HORTIGRANJEIROS para 

elaboração de almoço e janta, aos pacientes internos e funcionários em regime de plantão. 

3. ESTIMATIVA DE CUSTO/DOTAÇÃO/DA PROPOSTA, DO FORNECIMENTO, PRAZOS, 

LOCAL DE ENTREGA: 

 

3.1. A estimativa de custo para a aquisição do objeto do presente Termo de Referência será 

realizada após a ampla consulta/pesquisa no mercado do valor do objeto a ser licitado, devendo 

obrigatoriamente ser elaborada, com pelo menos 03 (três) orçamentos apresentados por empresas 

idôneas, afim de que seja permitida a indicação dos recursos orçamentários em dotação correta e 

suficiente para a aquisição, que serão estabelecidos em Edital. 

 

3.2. A proponente deverá na ocasião da apresentação da proposta:  

 

3.2.1. Prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.  

 

3.2.2. O objeto do presente termo de referência será entregue conforme abaixo:  

a) O objeto deste Termo de Referência será entregue na Secretaria Municipal de Saúde - 

SEMSA, conforme suas necessidades, à Av. Barão de Guajará (em frente ao Hospital 

Municipal), s/nº, Bairro: Castanheira - CEP: 68780-000 - Vigia de Nazaré – PA; 

 

b) A licitante vencedora deverá entregar os alimentos do presente Termo de Referência no em 

horário comercial, das 08:00hs as 12:00hs e das 14:00hs as 18:00hs. 
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c) O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias corridos, após recebimento da nota de 

empenho; 

 

4. FONTE DE RECURSO: 

 

4.1. Para a aquisição dos Materiais de Consumo, objeto do presente Termo de Referência será 

utilizado recursos oriundos: 

 

Exercício de 2019 
 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIGIA DE NAZARÉ 
 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0518 Fundo Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré 
 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
10 302 0002 2.115 – Manutenção de Média e Alta Complexidade – MAC.  
 
10 122 0002 2.102 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – FUS. 
 
10 301 0002 2.107 – Piso de Atenção Básica – PAB 
 
10 302 0002 2.118 – Manutenção do NASF 
 
 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 

5. DOS ENCARGOS DAS PARTES 

5.1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste Termo de Referência, 

respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

5.2. A CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas nos Anexos do Edital do Pregão 

Eletrônico, deve: 

5.2.1. Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo no fornecimento da 

avença; 

5.2.2. Manter, durante a vigência contratual, as condições de habilitação exigidas na licitação, 

devendo comunicar a CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas 

condições; 
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5.3. Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a seus bens ou de 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento dos gêneros alimentícios; 

5.4. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da 

CONTRATANTE. 

5.5. São expressamente vedadas à CONTRATADA: 

5.5.1. A veiculação de publicidade acerca deste Termo de Referência, salvo se houver prévia 

autorização da CONTRATANTE; 

5.5.2. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, ativo ou 

aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em comissão, assim como de 

seu cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, durante 

a vigência deste contrato. 

6. A CONTRATANTE deve: 

6.1. Expedir a ordem de fornecimento; 

6.2. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel 

execução do contrato; 

6.3. Receber os materiais no dia previamente agendado, no horário de funcionamento da unidade 

responsável pelo recebimento; 

6.4. Substituir, no prazo de 02 dias úteis, improrrogáveis, os alimentos entregues que estejam em 

desacordo com as especificações deste Termo de Referência. 

6.5. Efetuar os pagamentos devidos pela entrega dos materiais, desde que cumpridas todas as 

formalidades e exigências do contrato. 

6.6. Notificar a licitante, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes de 

cada um dos itens que compõem o objeto deste Termo, para que sejam adotadas as medidas 

corretivas necessárias; 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

7.1 – Entregar os Hortifrúti e Hortigranjeiros de acordo com as especificações constantes neste 

Termo de Referência, mantendo padrão de qualidade da ANVISA. 

7.2 – A empresa vendedora deverá fornecer os Hortifrúti e Hortigranjeiros em até 05(cinco) dias 

corridos a contar da solicitação, de acordo com a necessidade da administração; 
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7.3 – Entregar os Hortifrúti e Hortigranjeiros com padrão de qualidade, devendo responsabilizar-se 

pela substituição de qualquer item entregue em desacordo com as descrições constantes neste 

termo de referência; 

7.4 – A contratada deverá responder por quaisquer prejuízos causados em decorrência de gêneros 

alimentícios entregues sem o devido controle de qualidade, procedendo imediatamente aos 

reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;  

7.5 – As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à entrega do 

produto, é de total responsabilidade da empresa; 

7.6 – Todos os Hortifrúti e Hortigranjeiros deverão ser transportados em caminhão tipo baú 

específico para esse fim, devendo ser previamente higienizados e não conter qualquer substancia 

que possa acarretar lesão física, química ou biológica aos alimentos; 

7.7 – Os gêneros de características congelados ou refrigerados deverão ser transportados em 

caminhão tipo baú refrigerados, de modo a conservar a temperatura e a qualidade dos alimentos 

no ato da entrega; 

7.8 – Caso seja detectado alguma falha no fornecimento, que esteja em desconformidade com o 

contrato, a contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo máximo de 02 (dois) dias 

úteis, após a notificação, sem prejuízo dos sansões previsto; 

7.9 – Os preços formalizados no contrato permanecerão inalterados durante a execução contratual, 

salvo os casos especificados em lei e mediante justificativa formal feita à PMVN; 

7.10 – Os Hortifrúti e Hortigranjeiros serão entregues no seguinte endereço Avenida Barão de 

Guajará s/n Bairro Castanheira Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré-PA. 

7.11 -  Aceitar todas as decisões, métodos de inspeção, verificação e controle, obrigando-se a 

fornecer todos os dados, elementos e explicações que a Contratada julgar necessário;  

7.12 -  Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, sociais, previdenciários e outros 

decorrentes da contratação;  

7.13 -  Manter todas as condições exigidas no certame licitatório; 

8. DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 

8.1. Para efeitos de recebimento definitivo o fornecimento de Hortifrúti e Hortigranjeiros a 

CONTRATADA deve apresentar nota fiscal/fatura do fornecimento, em uma única via, emitida e 

entregue ao setor responsável pela fiscalização do contrato, com a finalidade de subsidiar a 

liquidação e o pagamento. 
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8.2. A CONTRATANTE realizará o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contado do 

recebimento definitivo do material e da apresentação do documento fiscal correspondente. 

8.3. Caso a CONTRATADA opte por efetuar o faturamento por meio de CNPJ (matriz ou filial) 

distinto do constante do contrato, deverá comprovar a regularidade fiscal tanto do estabelecimento 

contratado como do estabelecimento que efetivamente executar o objeto, por ocasião dos 

pagamentos. 

8.4. O pagamento será realizado por meio de transferência bancária, creditada na conta corrente 

da CONTRATADA. 

8.5. A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá 

deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores 

correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos 

termos deste contrato. 

8.6. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 

alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal 

de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. 

8.7. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos 

moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em 

atraso. 

9. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

9.1. Durante a vigência deste contrato, a entrega dos materiais será acompanhada e fiscalizada 

pela senhora Maria José Lobato Monteiro CPF 257.439.292-20, funcionaria designada fiscal de 

contrato, da Secretaria Municipal de Saúde. 

9.2. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto deste Termo de Referência cabe ao 

titular do setor responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse 

fim. 

10. DAS SANÇÕES 

10.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar com 

a Secretaria Municipal de Saúde e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de 

multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA que: 

10.1.1. Apresentar documentação falsa; 

10.1.2. Fraudar a execução do contrato; 



   

  

Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré 
Rua Boulevard Melo Palheta, Praça da independência s/n – Centro CEP: 68.780-000 - CNPJ. 05.351.606/0001-95 

                                                                    (Chamada Pública n. º: 003/2019-PMVN/SEMSA) 

 

14 
 

 

10.1.3. Comportar-se de modo inidôneo; 

10.1.4. Cometer fraude fiscal; ou 

10.1.5. Fizer declaração falsa. 

10.2. Para os fins do item 10.1.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 

92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

10.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da 

Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, inexecução do objeto ou de falha na 

execução do contrato, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser sancionada, 

isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens 4, 5 e 6 abaixo, com as seguintes 

sanções: 

10.3.1.Advertência; 

10.3.2.Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Secretaria Municipal de Saúde, por prazo não superior a dois anos; 

10.3.3.Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que 

a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no inciso anterior; ou 

10.3.4.Impedimento de licitar e contratar com a Secretaria Municipal de Saúde e 

descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere 

o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos. 

10.4. Em caso de inexecução parcial do objeto, a CONTRATADA fica sujeita a multa equivalente a 

1% (um por cento) do valor unitário do bem em atraso, por dia, por unidade, até o limite de 20% 

(vinte por cento) do valor empenhado. 

10.4.1. Considera-se inexecução parcial, entre outros, o atraso injustificado no prazo de entrega 

até o limite de 05 (cinco) dias corridos. 

10.5. Em caso de inexecução total do objeto, a CONTRATADA fica sujeita à multa de, no máximo, 

30% (trinta por cento) do valor empenhado. 

10.5.1. Considera-se inexecução total, entre outros, o atraso injustificado no prazo de entrega 

superior a 05 (cinco) dias corridos. 

10.6. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. 
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10.6.1. Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a 

importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial. 

10.6.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à 

CONTRATANTE, o débito será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

10.7. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas, poderá ser 

rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, 

incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93. 

 

 

Vigia de Nazaré - Pará, 31 de Maio de 2019 

 

 

 

Natanael Lobato Monteiro 

Diretor Administrativo  

 

Aprovado por:  

 

Adélia do Socorro Alves Rodrigues 

Secretária Municipal de Saúde 

Decreto: 064/2017 
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E QUANTITATIVA ESTIMADO 

 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO  

 

UNID. 

 

QUANT. 

 

                                                          HORTIFRUTI 

   01 

Abacaxi comum extra, in natura, com grau de 

maturação adequado para o consumo, sem 

apresentar avarias de casca, procedente de 

espécies genuínas e sãs. Isento de lesões de 

origem física, mecânica ou biológica, matéria 

terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, livre de enfermidades, insetos, 

parasitas e larvas.  

  

      KG  

  

 

1.600 

 

 

02 

Abacate comum extra in natura, polpa firme ao 

toque, casca lisa e brilhante, com grau de 

maturação adequado para o consumo, procedente 

de espécies genuínas e sãs. Isento de lesões de 

origem física, mecânica ou biológica, matéria 

terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, livre de enfermidades, insetos, 

parasitas e larvas.  

KG  

 

1.600 

03 

Laranja in natura extra, procedente de espécie 

genuína e sã, fresca, com grau de maturação 

adequado para o consumo, sem apresentar avarias 

de casca. Isento de lesões de origem física, 

mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre 

de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.  

KG 

 

3.200 

04 
Banana Prata extra in natura, com grau de 

maturação adequado para o consumo, procedentes 

de espécies genuínas e sãs, polpa íntegra e firme. 

KG  

 

6.300 
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Isento de lesões de origem física, mecânica ou 

biológica, matéria terrosa, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, livre de 

enfermidades, insetos, parasitas e larvas.  

05 

Maçã nacional in natura extra, sem apresentar 

avarias de casca, procedente de espécie genuína e 

sã, fresca, com grau de maturação adequado para o 

consumo, sem apresentar avarias de casca. Isento 

de lesões de origem física, mecânica ou biológica 

matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, 

insetos, parasitas e larvas.  

KG  

 

4.200 

 

06 

Mamão Papaia in natura extra, apresentando 

maturação média (de vez), polpa firme ao toque, 

sem apresentar avarias de casca, procedente de 

espécie genuína e sã, fresca, sem apresentar 

avarias de casca. Isento de lesões de origem física, 

mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre 

de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.  

  

KG  

 

 

5.200 

 

07 

Melancia in natura extra, com grau de maturação 

adequado para o consumo, casca firme sem 

avarias, polpa firme de coloração vermelha com 

aparência fresca e macia, procedente de espécie 

genuína e sã, fresca. Isento de lesões de origem 

física, mecânica ou biológica matéria terrosa, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície 

externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e 

larvas.  

  

KG  

 

 

5.200 

 

08 

Tangerina fruto arredondado, casca de cor lisa, 

integra cor, odor, sabor próprios. Isento de lesões 

de origem física, mecânica ou biológica, substâncias 

terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, insetos, parasitas e larvas.  

KG  

  

 

4.300 

 

 

HORTIGRANJEIROS 

09 
Vagem extra in natura, de coloração brilhante, 

aspecto tenro e quebradiço, procedente de espécies 

genuínas e sãs, frescas. Isento de lesões de origem 

KG  2.050 
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física, mecânica ou biológica matéria terrosa, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície 

externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e 

larvas.  

10 

Tomate longa vida extra AA, in natura, procedente 

de espécies genuínas e sãs, frescas, polpa íntegra 

e firme, coloração uniforme, casca lisa e firme. 

Isento de lesões de origem física, mecânica ou 

biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, livre de 

enfermidades, insetos, parasitas e larvas.  

KG  6.500 

11 

Carirú in natura extra, com coloração verde escuro, 

frescas, separados em maços padronizados, 

procedente de espécies genuínas e sãs. Isento de 

lesões de origem física, mecânica ou biológica, 

substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície externa, insetos, parasitas e 

larvas.  

KG  4.600 

12 

Cheiro Verde in natura extra, com coloração 

verde escuro, fresco, separados em maços 

padronizados, procedente de espécies genuínas e 

sãs. Isento de lesões de origem física, mecânica e 

biológica, substâncias terrosas, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, insetos, 

parasitas e 

larvas.                                                        

       KG  6.100 

 

13 

Feijão Verde in natura extra, com coloração verde 

escuro, fresco, separados em maços padronizados, 

procedente de espécies genuínas e sãs. Isento de 

lesões de origem física, mecânica e biológica, 

substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície externa, insetos, parasitas e 

larvas.  

KG  3.300 

14 

Repolho branco in natura extra, fresco, firme, odor 

característico. Isento de lesões de origem física, 

mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre 

de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.  

KG  5.100 

15 
Limão in natura extra, procedente de espécie 

genuína e sã, fresca, sem apresentar avarias de 

casca. Isento de lesões de origem física, mecânica 

KG  5.100 
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ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, livre de 

enfermidades, insetos, parasitas e larvas.  

16 

Couve manteiga extra, fresca, limpa, com 

coloração verde escuro, separados em maços 

padronizados, proceder de espécies genuínas e 

sãs, isento de lesões de origem física, mecânica ou 

biológica, substâncias terrosas, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, insetos, 

parasitas e larvas.  

KG  6.300 

17 

Chuchu extra AA, in natura, pouca rugosidade 

tamanho médio, procedente de espécies genuínas, 

sãs e frescas, polpa íntegra e firme. Isento de 

lesões de origem física, mecânica ou biológica 

matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, 

insetos, parasitas e larvas.  

KG  3.600 

18 

Cenoura extra AA, in natura, cor laranja-vivo, 

procedente de espécies genuínas e sãs, frescas, 

firme, lisa, sem rugas, de aparência fresca. Isento 

de brotos, lesões de origem física, mecânica ou 

biológica matéria terrosa, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre 

de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.  

KG  4.400 

19 

Cebolinha, fresca, extra, com coloração verde 

escuro, separados em maços padronizados, 

procedente de espécies genuínas e sãs. Isento de 

lesões de origem física, mecânica ou biológica, 

substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície externa, insetos, parasitas e 

larvas.  

KG  3.600 

20 

Cebola branca, fresca, extra, com as extremidades 

firmes, cor brilhante, haste bem seca. Isento de 

broto, enfermidades, lesões de origem física, 

mecânica ou biológica, substâncias terrosas, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície 

externa, insetos, parasitas e larvas.  

KG  6.500 

21 

Beterraba extra AA, in natura, procedente de 

espécies genuínas e sãs, fresca, casca lisa e firme. 

Isento de broto, lesões de origem física, mecânica 

ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos 

KG  2.600 
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estranhos aderidos à superfície externa, livre de 

enfermidades, insetos, parasitas e larvas.  

22 

Batata inglesa especial, in natura, extra AA, com a 

polpa intacta e limpa, firme, lisa, de tamanho 

uniforme, procedente de espécies genuínas e sãs, 

fresco. Isento de matéria terrosa, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre 

de enfermidades, insetos, parasitas e larvas, sem 

manchas esverdeadas e livre de broto.  

KG  6.700 

23 

Alface lisa de 1ª qualidade, extra, coloração verde, 

frescos, folhas firmes, limpas e brilhantes e 

separados em maços padronizados, procedente de 

espécies genuínas e sãs. Isento de lesões de 

origem físicas, mecânica ou biológica, substâncias 

terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, insetos, parasitas, larvas.  

KG  6.100 

24 

Aipim/Macaxeira extra AA, in natura, tenro (macio), 

graúdo, procedente de espécies genuínas e sãs, 

frescas, ter atingido o grau de evolução e 

maturação, polpa íntegra e firme. Isento de lesões 

de origem física, mecânica ou biológica matéria 

terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, livre de enfermidades, insetos, 

parasitas e larvas.  

KG  3.800 

25 

Abobrinha extra AA, in natura, cor verde brilhante, 

fresco, procedente de espécies genuínas e sãs. 

Isento de lesões de origem física, mecânica ou 

biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, livre de 

enfermidades, insetos, parasitas e larvas.  

KG  2.300 

26 

Abóbora madura extra AA, in natura, procedente de 

espécies genuínas e sãs, casca limpa e sem 

manchas, polpa íntegra e firme. Isento de lesões de 

origem física, mecânica ou biológica matéria 

terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, livre de enfermidades, insetos, 

parasitas e larvas.  

KG  2.600 

27 

Pimentão in natura, verde brilhante, fresco, 

procedente de espécie genuína e sãs. Isento de 

lesões de origem física, mecânica ou biológica 

matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos 

KG  3.900 
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aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, 

insetos, parasitas e larvas  

28 

Pimentinha Verde in natura, verde brilhante, fresca. 

Isenta de fungos, limpas, de 1ª qualidade, 

acondicionado em embalagem resistente e 

transparente plásticos e limpos   

KG  4.600 

29 

Pepino in natura, graúdo, novo, de 1° qualidade, 

acondicionando em embalagem resistente e 

transparente plásticos e limpos. Devem estar 

frescos, íntegras, sem traço de descoloração ou 

manchas.  

KG  5.600 
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA 

Nome:                                                                                         CNPJ: 

Endereço: 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR/2019 
 

ITEM  DESCRIÇÃO  UNIDADE  

 
 

QUANT. 
MÁXIMA 

 

PREÇO 
UNITÁRIO 

R$ 

PREÇO 
TOTAL 

R$ 

HORTIFRUTI 

01 

Abacaxi comum extra, in natura, com grau de 
maturação adequado para o consumo, sem 
apresentar avarias de casca, procedente de 
espécies genuínas e sãs. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou biológica, matéria 
terrosa, sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e larvas.  

  

      KG  

  

1.600 4,56 7.301,33 

02  

Abacate comum extra in natura, polpa firme 
ao toque, casca lisa e brilhante, com grau de 
maturação adequado para o consumo, 
procedente de espécies genuínas e sãs. 
Isento de lesões de origem física, mecânica 
ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas.  

KG  1.600 6,76 10.821,33 

03  

Banana Prata extra in natura, com grau de 
maturação adequado para o consumo, 
procedentes de espécies genuínas e sãs, 
polpa íntegra e firme. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou biológica, matéria 
terrosa, sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e larvas.  

KG  6.300 3,40 21.420,00 

  
Laranja in natura extra, procedente de 
espécie genuína e sã, fresca, com grau de 
maturação adequado para o consumo, sem 
apresentar avarias de casca. Isento de lesões 

 
3.200 4,66 29.379,00 
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04  

  

  

de origem física, mecânica ou biológica 
matéria terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa, livre 
de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.  

KG  

  

  

05  

Maçã nacional in natura extra, sem 
apresentar avarias de casca, procedente de 
espécie genuína e sã, fresca, com grau de 
maturação adequado para o consumo, sem 
apresentar avarias de casca. Isento de lesões 
de origem física, mecânica ou biológica 
matéria terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa, livre 
de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.  

KG  4.200 6,59 27.678,00 

06  

Mamão Papaia in natura extra, apresentando 
maturação média (de vez), polpa firme ao 
toque, sem apresentar avarias de casca, 
procedente de espécie genuína e sã, fresca, 
sem apresentar avarias de casca. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa, livre 
de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.  

  

KG  

5.200 4,78 24.856,00 

  

07  

Melancia in natura extra, com grau de 
maturação adequado para o consumo, casca 
firme sem avarias, polpa firme de coloração 
vermelha com aparência fresca e macia, 
procedente de espécie genuína e sã, fresca. 
Isento de lesões de origem física, mecânica 
ou biológica matéria terrosa, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas.  

  

KG  

5.200 3,58 18.616,00 

 

08  

Tangerina fruto arredondado, casca de cor 
lisa, integra cor, odor, sabor próprios. Isento 
de lesões de origem física, mecânica ou 
biológica, substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à superfície 
externa, insetos, parasitas e larvas.  

 

KG  

  

4.300 6,55 28.150,67 

HORTIGRANJEIROS 

09  

Vagem extra in natura, de coloração 
brilhante, aspecto tenro e quebradiço, 
procedente de espécies genuínas e sãs, 
frescas. Isento de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica matéria terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de enfermidades, 

KG  

 

 

2.050  

9,59 19.666,33 
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insetos, parasitas e larvas.  

10  

Tomate longa vida extra AA, in natura, 
procedente de espécies genuínas e sãs, 
frescas, polpa íntegra e firme, coloração 
uniforme, casca lisa e firme. Isento de lesões 
de origem física, mecânica ou biológica 
matéria terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa, livre 
de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.  

KG  

 

 

6.500 
6,97 45.283,33 

11  

Carirú in natura extra, com coloração verde 
escuro, frescas, separados em maços 
padronizados, procedente de espécies 
genuínas e sãs. Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica, substâncias 
terrosas, sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, insetos, 
parasitas e larvas.  

KG  

 

 

4.600 
5,79 26.618,67 

12 

Cheiro Verde in natura extra, com coloração 
verde escuro, fresco, separados em maços 
padronizados, procedente de espécies 
genuínas e sãs. Isento de lesões de origem 
física, mecânica e biológica, substâncias 
terrosas, sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, insetos, 
parasitas e 
larvas.                                                          

       KG  

 

 

6.100 15,17 92.516,67 

13  

Feijão Verde in natura extra, com coloração 
verde escuro, fresco, separados em maços 
padronizados, procedente de espécies 
genuínas e sãs. Isento de lesões de origem 
física, mecânica e biológica, substâncias 
terrosas, sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, insetos, 
parasitas e larvas.   

KG  3.300 11,01 36.344,00 

14  

Repolho branco in natura extra, fresco, 
firme, odor característico. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou biológica matéria 
terrosa, sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e larvas.  

KG  5.100 4,36 22.219,00 

15  

Limão in natura extra, procedente de espécie 
genuína e sã, fresca, sem apresentar avarias 
de casca. Isento de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica matéria terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas.  

KG  5.100 3,95 20.128,00 
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16  

Couve manteiga extra, fresca, limpa, com 
coloração verde escuro, separados em maços 
padronizados, proceder de espécies genuínas 
e sãs, isento de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica, substâncias terrosas, 
sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, insetos, parasitas e 
larvas.  

KG  6.300 11,13 70.119,00 

17  

Chuchu extra AA, in natura, pouca 
rugosidade tamanho médio, procedente de 
espécies genuínas, sãs e frescas, polpa 
íntegra e firme. Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica matéria terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas.  

KG  3.600 4,81 17.328,00 

18  

Cenoura extra AA, in natura, cor laranja-vivo, 
procedente de espécies genuínas e sãs, 
frescas, firme, lisa, sem rugas, de aparência 
fresca. Isento de brotos, lesões de origem 
física, mecânica ou biológica matéria 
terrosa, sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, livre 
de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.  

KG  4.400 5,58 24.552,00 

19  

Cebolinha, fresca, extra, com coloração 
verde escuro, separados em maços 
padronizados, procedente de espécies 
genuínas e sãs. Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica, substâncias 
terrosas, sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, insetos, 
parasitas e larvas.  

KG  3.600 8,36 30.108,00 

20  

Cebola branca, fresca, extra, com as 
extremidades firmes, cor brilhante, haste bem 
seca. Isento de broto, enfermidades, lesões 
de origem física, mecânica ou biológica, 
substâncias terrosas, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa, 
insetos, parasitas e larvas.  

KG  6.500 5,95 38.653,33 

21  

Beterraba extra AA, in natura, procedente de 
espécies genuínas e sãs, fresca, casca lisa e 
firme. Isento de broto, lesões de origem física, 
mecânica ou biológica matéria terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas.  

KG  2.600 5,75 14.841,33 

22  Batata inglesa especial, in natura, extra AA, KG  6.700 5,95 39.887,33 
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com a polpa intacta e limpa, firme, lisa, de 
tamanho uniforme, procedente de espécies 
genuínas e sãs, fresco. Isento de matéria 
terrosa, sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e larvas, 
sem manchas esverdeadas e livre de broto.  

23  

Alface lisa de 1ª qualidade, extra, coloração 
verde, frescos, folhas firmes, limpas e 
brilhantes e separados em 
maços padronizados, procedente de espécies 
genuínas e sãs. Isento de lesões de 
origem físicas, mecânica ou 
biológica, substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à superfície 
externa, insetos, parasitas, larvas.  

KG  6.100 9,81 59.861,33 

24  

Aipim/Macaxeira extra AA, in natura, tenro 
(macio), graúdo, procedente de espécies 
genuínas e sãs, frescas, ter atingido o grau 
de evolução e maturação, polpa íntegra e 
firme. Isento de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica matéria terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas.  

KG  3.800 3,95 14.997,33 

25  

Abobrinha extra AA, in natura, cor verde 
brilhante, fresco, procedente de espécies 
genuínas e sãs. Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica matéria terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas.  

KG  2.300 9,29 21.359,33 

26  

Abóbora madura extra AA, in natura, 
procedente de espécies genuínas e sãs, 
casca limpa e sem manchas, polpa íntegra e 
firme. Isento de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica matéria terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas.  

KG  2.600 3,93 10.218,00 

27  

Pimentão in natura, verde brilhante, fresco, 
procedente de espécie genuína e sãs. Isento 
de lesões de origem física, mecânica ou 
biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa, livre 
de enfermidades, insetos, parasitas e larvas  

KG  3.900 8,29 32.318,00 

28  Pimentinha Verde in natura, verde brilhante, KG  4.600 7,25 33.334,67 
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fresca. Isenta de fungos, limpas, de 1ª 
qualidade, acondicionado em embalagem 
resistente e transparente plásticos e limpos   

29  

Pepino in natura, graúdo, novo, de 1° 
qualidade, acondicionando em embalagem 
resistente e transparente plásticos e limpos. 
Devem estar frescos, íntegras, sem traço de 
descoloração ou manchas.  

KG  5.600 5,05 28.261,33 

 

OBS.: Para formalização da proposta, os produtores, associações e/ou cooperativas, 

deverão apresentar preço unitário igual ou inferior ao acima informado, sendo estes o valor 

máximo a ser pago pela Administração.  

Valor total R$_____________ (_______________________________________)  

____________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

OBS.: ESTE ANEXO DEVERÁ ESTAR DENTRO DO ENVELOPE 002 – PROJETO DE VENDA. 
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ANEXO III - MODELO DE PROJETO DE VENDA MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS 

FORMAIS 
PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE 
IDENTIFICAÇÃO DA PRO 

PROJET PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAEVENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO  

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 

I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

GRUPO FORMAL 

1. Nome do Proponente 2. CNPJ 
 

3. Endereço 4. Município/UF 

5. E-mail 6. DDD/Fone 7. CEP 
 

8. Nº DAP Jurídica 9. Banco 10. Agência 
Corrente 

11. Conta Nº da 
Conta 
 

12. Nº de Associados 
 

13. Nº de Associados de acordo 
com a Lei nº 11.947/2009 
 

14. Nº de Associados 
com DAP Física 
 

15. Nome do representante legal 
 

16. CPF 17. DDD/Fone 

18. Endereço 19. Município/UF 

II - RELAÇÃO DE PRODUTOS 

1. Produto 2. Unidade 3. 
Quantidade 

4. Preço de Aquisição* 
 

5. Cronograma de 
Entrega dos 
produtos 
 

   4.1. Unitário 4.2. Total 
 

       

       

       

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações 
acima conferem com as condições de fornecimento. 
 

Local e Data 
 

Assinatura do Representante do Grupo 
Formal 

Fone/E-mail: 
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MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS INFORMAIS 
 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO 

 
IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 

I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

GRUPO INFORMAL 

1. Nome do Proponente 2. CPF 
 

3. Endereço 4. Município/UF 5. CEP 
 

6. E-mail (quando houver) 
 

7. Fone 

8. Organizado por Entidade 
Articuladora 
( ) Sim ( ) Não 

9. Nome da Entidade Articuladora 
(quando houver) 

10. E-mail/Fone 

II - FORNECEDORES PARTICIPANTES  
 

1. Nome do 
Agricultor (a) 
Familiar 

 2. CPF  3. DAP 4. Banco 5. Nº Agência 6. Nº Conta 
Corrente 

        

        

        

        

        

II - RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS 

1. Identificação do 
Agricultor 
(a) Familiar 

2. Produto 3. Unidade 4. 
Quantidade 

5. Preço de 
Aquisição* 
/Unidade 

6.Valor 
Total 

      Total 
agricultor 

      Total 

agricultor 

      Total 

agricultor 

      Total 

agricultor 

      Total 

agricultor 
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      Total 

agricultor 

 Total 
do 
projet
o 

 

III - TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO 

1. Produto 2. 
Unidade 

3.Quantidade 4.Preço/Unidad
e 

5. Valor 
Total por 
Produto 

6. 
Cronogram
a de 
Entrega 
dos 
Produtos 

      

      

      

    Total do 
projeto: 

 

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações 
acima conferem com as condições de fornecimento. 
 

Local e Data 
 

Assinatura do Representante do Grupo 
Informal 

Fone/E-mail: 
CPF: 

Local e Data: Agricultores (as) Fornecedores (as) do Grupo 
Informal 

Assinatura 
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MODELO PROPOSTO PARA OS FORNECEDORES INDIVIDUAIS 
 

 
PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 

ALIMENTAÇÃO 
 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 

I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

FORNECEDOR (A) INDIVIDUAL 

1. Nome do Proponente 2. CPF 
 

3. Endereço 4. Município/UF 5. CEP 
 

6. Nº da DAP Física 7. DDD/Fone 8. E-mail (quando 
houver) 

9. Banco 10. Nº da Agência 11. Nº da Conta 
Corrente 

II - RELAÇÃO DOS PRODUTOS 

Produto Unidade Quantidade Preço de 
Aquisição* 
/Unidade 

Cronograma de 
Entrega dos 
Produtos 

Unitário Total 

      

      

      

  

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima 
conferem com as condições de fornecimento. 
 

Local e Data 
 

Assinatura do Fornecedor Individual CPF: 

 

 

 

 

OBS.: ESTE ANEXO DEVERÁ ESTAR DENTRO DO ENVELOPE 002 – PROJETO DE VENDA. 
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA E LIMITES POR DAP 

 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE LIMITES INDIVIDUAL POR DAP/ANO, E QUE OS GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS A SEREM ENTREGUES SÃO PRODUZIDOS PELOS PRÓPRIOS 
AGRICULTORES RELACIONADOS NO PROJETO DE VENDAS. 

 
Com referência à Chamada Pública n°. 003/2019 

 
 
 
 
 

 

 

A ______________________, pessoa Jurídica/física, inscrita no CNPJ/CPF 

sob o nº. ___________, com sede/endereço__________________________________, CEP: 

__________ ______, na cidade de___________, neste ato representada por seu representante 

legal o____________________________, nos termos do da Lei, DECLARA, que os gêneros 

alimentícios a serem entregues são de PRODUÇÃO PRÓPRIA, ou PRODUZIDOS pelos próprios 

agricultores relacionados no Projeto de Vendas, e ainda, que atenderá ao limite individual de 

venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural de 

R$20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a 

legislação. 

 
Cidade: Data: xx/xx/20xx 
 

____________________________________ 
Representante 

Associação/Cooperativa/Agricultor Informal ou pessoa física. 
 
 
 
 
 

 

OBS.: ESTE ANEXO DEVERÁ ESTAR DENTRO DO ENVELOPE 001 – HABILITAÇÃO. 
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ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
Chamada Pública n° 003/2019 

 
___________________________, inscrita no CNPJ/CPF sob o Nº _________, neste ato 

representada por _____________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo 

ocupado na empresa), em atendimento ao disposto na Chamada Publica n°003/2019 e no inciso 

V do art. 27 da Lei 8666/93, vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de 

dezesseis anos. 

 
 

Atenciosamente, 
 

NOME 
Representante legal 

(Local e data) 
 
 
 
 

OBS.: ESTE ANEXO DEVERÁ ESTAR DENTRO DO ENVELOPE 001 – HABILITAÇÃO. 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO QUE INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS 
(Papel timbrado da empresa ou com o carimbo da empresa) 

 

_______________________________, com registro do CNPJ/CPF nº. ___________, sediada à 

__________________________, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem 

fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório, Chamada Publica nº. 003/2019 da 

Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré, nos termos da Lei 8.666/93. Que atende plenamente os 

requisitos de habilitação constantes do edital.  

 

 

 

Obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 

 
Assinatura do representante legal 

 

 

OBS.: ESTE ANEXO DEVERÁ ESTAR DENTRO DO ENVELOPE 001 – HABILITAÇÃO. 
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ANEXO VII 

 

MINUTA DO CONTRATO (PODERÁ SER ADAPTADA NOS MOLDES PARA CONTRAÇÃO DE 

GRUPO FORMAL E INFORMAL). 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CELEBRADO COM BASE NA 

CHAMADA PÚBLICA nº 0xx/2019 DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR: 

 

O MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ, representado pelo(a) (ÓRGÃO CONTRATANTE), com 

sede à (...) nº (...), Bairro (...), CEP: (...), inscrito no CNPJ/MF sob o nº (...), nesta cidade, doravante 

denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu titular, Exma. Sra. (...), (qualificação: 

nacionalidade e estado civil), portadora do RG nº (...) e inscrito no Ministério da Fazenda sob o 

CPF nº (...), residente e domiciliada neste município e a __________________________, pessoa 

...............de direito privado, com sede no _______________________, no Município de 

_____________, no ________________________, inscrita no CNPJ/CPF sob 

n.º._______________________, neste ato representado (a)  por seu (sua) representante legal 

Sr.(a) _____________________________, brasileiro (a), ___________, domiciliado (a) no 

_________________, nº, no __________________, no município de ___________, portador (a) da 

cédula de identidade n.° ______________________ e CPF n.º ____________________, doravante 

denominado CONTRATADA, mediante as seguintes cláusulas e condições que seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

 

É objeto desta CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 

HORTIFRUTIS E HORTIGRANJEIROS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 

ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 

VIGIA DE NAZARÉ – PARA, pelo período de 12 (doze) meses, descritos nos itens enumerados na 

Cláusula Sexta, todos de acordo com a chamada pública nº. xxx/2019SEMSA. 
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CLÁUSULA SEGUNDA:  

 

CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao 

CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura 

Familiar parte integrante deste Instrumento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: 

 

O presente Contrato vincula-se às regras dispostas na Chamada Pública nº xxx/2019, seus anexos 

e aos termos da proposta vencedora.  

 

CLÁUSULA QUARTA: 

 

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor 

Familiar Rural, neste ato denominados CONTRATADOS, será de até R$20.000,00 (vinte mil 

reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar. 

 

CLÁUSULA QUINTA: 

 

OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar 

ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais de venda dos participantes 

do Projeto de Venda dos hortifrútis e hortigranjeiros, consoante ao Projeto de Venda dos 

hortifrútis e hortigranjeiros da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo 30 dias 

após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA. 

 

CLÁUSULA SEXTA: 

 

O início para entrega dos hortifrútis e hortigranjeiros, Oriundos da Agricultura Familiar deverá ser 

realizado em até 05 (cinco) dias seguidos, sendo que caso o prazo vença em um dia não útil ficará 

prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, sendo este prazo contado a partir do recebimento 

da Nota de Empenho, expedida pela Secretaria Municipal de Saúde. 
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a. O horário de entrega dos hortifrútis e hortigranjeiros, oriundos da agricultura familiar 

deverá ser de 2ª- feira a 4ª- feira nos horários de expediente, e/ou de acordo com as 

necessidades de entrega, excetuando-se a entrega em vésperas de feriados. 

 

b. O recebimento dos hortifrútis e hortigranjeiros dar-se-á mediante apresentação do 

Termo de Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela 

alimentação no local de entrega. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: 

a. Pelo fornecimento dos hortifrútis e hortigranjeiros, nos quantitativos descritos no 

Projeto de Venda dos hortifrútis e hortigranjeiros da Agricultura Familiar, a CONTRATADA 

receberá o valor total de R$-_______________ (______________________), conforme 

listagem anexa a seguir: 

 

b. No valor mencionado na alínea “a” desta Clausula, 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: 

Durante a vigência deste contrato, a entrega dos materiais será acompanhada e fiscalizada pela 

senhora Maria José Lobato Monteiro CPF 257.439.292-20, funcionaria designada fiscal de 

contrato, da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

CLÁUSULA NONA: 

As despesas decorrentes da contratação, objeto deste Termo de Referência, correrão por conta 

das seguintes dotações orçamentárias: 

 

Exercício de 2019 
 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIGIA DE NAZARÉ 
 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0518 Fundo Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré 
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
10 302 0002 2.115 – Manutenção de Média e Alta Complexidade – MAC.  
 
10 122 0002 2.102 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – FUS. 
 
10 301 0002 2.107 – Piso de Atenção Básica – PAB 
 
10 302 0002 2.118 – Manutenção do NASF 
 
 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: 

O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Sexta, alínea “b”, e após a 

tramitação do Processo para instrução e liquidação. 

O pagamento será realizado até 30 (trinta) dias após a última entrega do mês, através de 

transferência bancária em conta corrente, a ser informada pelo fornecedor credenciado, mediante 

apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado, devidamente 

assinado e atestado pelo diretor ou responsável do setor, entregue em tempo hábil, vedada à 

antecipação de pagamento, para cada faturamento. 

Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 

Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n° 

11.947/2009 e demais legislações relacionadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 

RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES  

12.1. Os fornecedores que aderirem a este processo 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 dos hortifrútis e hortigranjeiros nos preços 

estabelecidos nesta Chamada Pública durante a vigência do contrato;  

 

12.3. O fornecedor se compromete a fornecer dos hortifrútis e hortigranjeiros conforme cronograma 

de entrega e em conformidade com os dos hortifrútis e hortigranjeiros apresentados no Projeto de 

Venda.  

 

12.4. Caso haja necessidade de substituição dos hortifrútis e hortigranjeiros, os mesmos só 

poderão ser substituídos por hortifrútis e hortigranjeiros previstos nesta Chamada, respeitando a 

lista de substituição do Cardápio elaborado pela equipe de nutricionista da Secretaria de Municipal 

de Saúde de Vigia de Nazaré, e desde que seja respeitado o valor total do contrato.  

 

12.5. Entregar dos hortifrútis e hortigranjeiros de acordo com os termos preestabelecidos no Termo 

de Referência da Unidade de Saúde requisitantes, no almoxarifado da Secretaria Municipal de 

Saúde - SEMSA, conforme suas necessidades, à Av. Barão do Guajará, s/nº, Bairro: 

Castanheira - CEP: 68780-000 - Vigia de Nazaré – PA, de 2ª- feira a 4ª- feira nos horários de 

expediente, e/ou de acordo com as necessidades de entrega, excetuando-se a entrega em 

vésperas de feriados, e/ou de acordo entre as partes. 

 

12.6. As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à entrega do 

produto, é de total responsabilidade da proponente. 

 

12.7. Todos dos hortifrútis e hortigranjeiros, oriundos da agricultura familiar deverão ser 

transportados em baquetas, e se em caminhão tipo baú especifico para esse fim, devendo ser 

previamente higienizados e não conter qualquer substância que possa acarretar lesão física, 

química ou biológica aos alimentos. 

 

12.8. Os gêneros de características congelados deverão ser transportados em caminhão tipo baú 

refrigerado, de modo a conservar a temperatura e a qualidade dos alimentos no ato da entrega de 

acordo com as Normas do Decreto nº 31455 de 20/06/82 e Portaria CVS 6/99 de 10/03/99. 
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12.9. Os gêneros deverão estar sobrepostos em paletes e/ou em caixa de polietileno higienizadas 

quando necessário, não sendo permitido o transporte de produtos da agricultura familiar em caixas 

de madeira ou papelão. 

12.10. Os entregadores deverão preferencialmente estar devidamente identificados com o nome da 

empresa, uniformizados (camisa, sapato, calça, crachá, boné) com hábitos de higiene satisfatórios 

(uniforme limpos, higiene pessoal adequada, barba e bigode aparado, cabelo protegido sem 

adornos e unhas aparadas), conforme boas práticas de fabricação/produção de alimentos 

possuindo boa conduta e relacionamento no local de entrega.  

 

12.11. Caso seja detectada alguma falha no fornecimento, que esteja em desconformidade com o 

contrato, a contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo máximo de 01 (um) dia útil, 

após a notificação, sem prejuízo das sanções previstas.  

 

12.12. No fornecimento dos produtos oriundos da agricultura familiar, a contratada deverá emitir 

relatório trimestral de venda dos hortifrútis e hortigranjeiros deverá ser encaminhado a SEMSA. 

 

12.13. Demais obrigações em conformidade com a Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.  

 

12.14. A contratada se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto deste Contrato, 

tais como salários, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, comerciais, seguros de 

acidentes, tributos, indenizações, vale-transporte, vale-refeição e outros benefícios exigidos. A 

inadimplência da contratada para com estes encargos; não transfere a contratante à 

responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato. 

 

12.15. O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos, cópias das 

Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do Projeto de Venda dos 

hortifrútis e hortigranjeiros da Agricultura Familiar, estando à disposição para comprovação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

13.1. Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, na forma estabelecida do edital e no contrato;  
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13.2. Rejeitar os produtos que não satisfazerem aos padrões exigidos nas especificações e 

recomendações da contratante;     

13.3. Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares à execução dos serviços ora 

licitados;   

13.4. Notificar a contratada, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em 

função da prestação dos serviços.   

13.5. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Contrato. 

13.6. O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos das Notas 

Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de 

contas, bem como o Projeto de Venda dos hortifrútis e hortigranjeiros da Agricultura Familiar e 

documentos anexos, estando à disposição para comprovação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 

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 QUINTA: 

O CONTRATANTE em razão as supremacia dos interesses públicos 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 SEXTA: 
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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 OITAVA: 

A Secretaria Municipal de Saúde, através da Nutricionista responsável pelo hospital, será 

responsável pela fiscalização do fornecimento dos produtos, observando todos os aspectos 

estipulados (prazo de entrega, local de entrega, observância acerca da qualidade e marca dos 

produtos contratados), com o acompanhamento do Conselho Municipal de Saúde. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: 

O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública nº xxx/2019, pela Lei Federal nº 

11.326, de 24 de julho de 2006, destinados à formulação das políticas públicas direcionadas à 

Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, aplicando-se subsidiariamente as 

normas sobre licitações e contratos administrativos da Lei 8.666/93 e suas modificações. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: 

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formais entre as partes, 

resguardadas as suas condições essenciais. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: 

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de ofício, 

que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: 

Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, 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. quaisquer dos motivos previstos em lei. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.326-2006?OpenDocument
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CLÁUSULA VIGESIMA TERCEIRA: 

O Período de Vigência do Contrato iniciará   em xxxx de xxxx de 20XX, e extinguirá em xxx de xxxx 

de 20XX. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: 

É competente o Foro da Comarca de Vigia de Nazaré/PA, para dirimir qualquer controvérsia que se 

originar deste contrato. 

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual 

teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

 

Vigia de Nazaré (PA), ____ de ___________________ de 20xx. 

 

__________________________________ 

Secretária Municipal de Saúde  

__________________________________ 

CONTRATADA 

Testemunhas: 

 ________________________________ 

________________________________ 
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