
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

6° BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
(1ª Cia Esp E Cnst/1967)

BATALHÃO SIMÓN BOLÍVAR

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017
(Processo Administrativo NUP 64044.003133/2017-61)

Chamada Pública nº  01/2017, para aquisição de alimentos de organizações fornecedoras de
produtos provenientes da agricultura familiar 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 inciso V do art. 17 do Decreto nº 7.775, de 04 de julho de 2012, no Art. 17 da Lei nº
12.512, de 14 de outubro de 2011, na Resolução GGPAA nº 50, publicada no DOU de 27 de
setembro de 2012, e no que couber, nas disposições da Lei nº 8.666, 21 de dezembro de 1993.

 A União, por intermédio do 6º Batalhão de Engenharia de Construção (6ºBEC), pessoa jurídica
de direito público, com sede na Avenida Capitão Ene Garcês, nº 1037, bairro Mecejana, cidade de
Boa Vista-RR, inscrito  no CNPJ sob o nº  07.534.932/0001-63,  representado neste  ato  pelo  Sr.
GREGORIO FERREIRA DE LIRA FERRAZ, Ordenador de Despesas do 6º BEC, no uso de
suas prerrogativas legais, e considerando o disposto no Decerto nº 7.775, de 2012, no Art. 17, da
Lei nº 12.512/2011, e nas Resoluções GGPAA nº 50/2012, nº 56/2013, nº 64/2013, e nº 73/2015,
através da Comissão Permanente de Licitação do 6º BEC, vem realizar Chamada Pública para a
aquisição  de  alimentos  de  organizações  fornecedoras  de  produtos  provenientes  da  agricultura
familiar 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 - PAA, com dispensa
de licitação, de acordo com o permissivo contido no Art. 17 da Lei nº 12.512, de 2011 c/c o Art. 5º
do Decreto n° 7.775, de 2012, observada a Resolução GGPAA nº 50, de 26 de setembro de 2012 e
suas alterações posteriores, e no que couber, as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, para
o fornecimento do objeto desta Camada Pública durante o período de 12 meses, a contar da data de
assinatura do competente termo de contrato. Os interessados deverão entregar a documentação
para habilitação e a Proposta de Venda até o dia 22 Nov 2017, às 08:00 horas, na sede do 6º
BEC. Considerando-se o limite temporal para entrega das propostas de participação nesta
chamada, será adotado, como comprovação válida de entrega destas, a hora de registro de
entrada no Corpo da Guarda da Unidade.

CONHECIMENTO DAS PROPOSTAS DE VENDA (Abertura dos Envelopes) 

Dia: 22 Nov 2017
Hora: 08:30 – horário de Boa Vista-RR
Local:  Avenida Capitão Ene Garcês, nº 1.037, bairro Mecejana, cidade de Boa Vista-RR.
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1. OBJETO

1.1  O  objeto  da  presente  Chamada  Pública  é  a  aquisição  de  alimentos  de  organizações
fornecedoras  de  produtos  provenientes  da  agricultura  familiar  e  demais  beneficiários
fornecedores que se enquadrem nas disposições da Lei nº 11.326/2006, por meio da Modalidade
de  Compra  Institucional  do  Programa  de  Aquisição  de  Alimentos,  conforme  especificações
contidas na tabela abaixo:

Ítem Descrição Und Qtd
semanal

Nr Sema-
nas

Qtd 
Total

* Preço de Aquisição (R$)

Preço
Unitário Preço Total

1.

FRUTA/LEGUME/VERDURA IN 
NATURA TIPO PIMENTA DE 
CHEIRO. Madura, sem rachaduras, sem 
mofo, sem podridão.

Kg 7 30 210 6,60 1.386,00

2.

FRUTA/LEGUME/VERDURA IN 
NATURA TIPO, BETERRABA. Inteira 
com casca, madura, firme, sem 
rachaduras, sem mofo, sem podridão.

Kg 50 30 1500 4,52 6.780,00

3.

FRUTA/LEGUME/VERDURA IN 
NATURA TIPO, ALHO. Inteiro com 
casca, firme, dentes inteiros, sem mofo, 
sem podridão.

Kg 27 30 810 30,06 24.348,60

4.

FRUTA/LEGUME/VERDURA IN 
NATURA TIPO, CEBOLA . Inteira com
casca, firme, sem rachaduras, sem mofo,
sem podridão.

Kg 100 30 3000 4,35 13.050,00

5.

FRUTA/LEGUME/VERDURA IN 
NATURA TIPO, CENOURA . Inteira 
com casca, firme, sem rachaduras, sem 
mofo, sem podridão.

Kg 67 30 2010 3,89 7.818,90

6.

FRUTA/LEGUME/VERDURA IN 
NATURA TIPO, LARANJA. Com 
apresentação adequada, madura, mas 
não passado e/ou deteriorada e íntegra.

Kg 20 30 600 3,92 2.352,00

7.

FRUTA/LEGUME/VERDURA IN 
NATURA TIPO, LIMÃO. Fruta com 
apresentação adequada, madura, mas 
não passado e/ou deteriorada e íntegra. 

Kg 12 30 360 4,64 1.670,40

8.

FRUTA/LEGUME/VERDURA IN 
NATURA TIPO, MAÇÃ FUJI. Fruta 
com apresentação adequada, madura, 
sem rachaduras e íntegra. 

Kg 44 30 1320 5,16 6.811,20

9.

FRUTA/LEGUME/VERDURA IN 
NATURA TIPO, MACAXEIRA. Inteira 
com casca, madura, firme, sem 
rachaduras, sem mofo, sem podridão.

Kg 17 30 510 3,36 1.713,60

10. FRUTA/LEGUME/VERDURA IN 
NATURA TIPO, MAMÃO PAPAIA. 
Fruta com apresentação adequada, 

Kg 14 30 420 3,80 1.596,00
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madura, mas não passado e/ou 
deteriorada e íntegra.  

11.

FRUTA/LEGUME/VERDURA IN 
NATURA TIPO, MANGA. Fruta com 
apresentação adequada, madura, mas 
não passado e/ou deteriorada e íntegra. 

Kg 4 30 120 4,65 558,00

12.

FRUTA/LEGUME/VERDURA IN 
NATURA TIPO, MARACUJÁ. Fruta 
com apresentação adequada, madura, 
mas não passado e/ou deteriorada e 
íntegra.

Kg 9 30 270 6,67 1.800,90

13.

FRUTA/LEGUME/VERDURA IN 
NATURA TIPO, MELANCIA. Fruta 
com apresentação adequada, madura, 
mas não passado e/ou deteriorada e 
íntegra.

Kg 67 30 2010 2,40 4.824,00

14.

FRUTA/LEGUME/VERDURA IN 
NATURA TIPO, MELÃO. Fruta com 
apresentação adequada, madura, mas 
não passado e/ou deteriorada e íntegra.

Kg 34 30 1020 4,25 4.335,00

15.

FRUTA/LEGUME/VERDURA IN 
NATURA TIPO, MILHO VERDE EM 
ESPIGA. Apresentação: espiga, com 
grãos inteiros, sem podridão e sem 
fungos.

Kg 5 30 150 5,08 762,00

16.

FRUTA/LEGUME/VERDURA IN 
NATURA TIPO, MAXIXE. Maduro, 
firme, sem rachaduras, sem mofo, sem 
podridão.

Kg 14 30 420 5,07 2.129,40

17.

FRUTA/LEGUME/VERDURA IN 
NATURA TIPO, PEPINO. Maduro, 
firme, sem rachaduras, sem mofo, sem 
podridão.

Kg 14 30 420 3,82 1.604,40

18.

FRUTA/LEGUME/VERDURA IN 
NATURA TIPO, PIMENTÃO VERDE. 
Apresentação: limpo, firme, com 
pedúnculo, com pele lisa e brilhante, 
sem danos, sem manchas, sem podridão, 
sem deformações, sem áreas murchas ou
queimadas.

Kg 14 30 420 5,66 2.377,20

19.

FRUTA/LEGUME/VERDURA IN 
NATURA TIPO, PIMENTÃO 
AMARELO. Apresentação: limpo, 
firme, com pedúnculo, com pele lisa e 
brilhante, sem danos, sem manchas, sem 
podridão, sem deformações, sem áreas 
murchas ou queimadas.

Kg 4 30 120 15,25 1.830,00

20. FRUTA/LEGUME/VERDURA IN 
NATURA TIPO, PIMENTÃO 
VERMELHO. Apresentação: limpo, 

Kg 4 30 120 14,24 1.708,80
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firme, com pedúnculo, com pele lisa e 
brilhante, sem danos, sem manchas, sem 
podridão, sem deformações, sem áreas 
murchas ou queimadas.

21.

FRUTA/LEGUME/VERDURA IN 
NATURA TIPO, QUIABO.  Maduro, 
sem rachaduras, sem mofo, sem 
podridão.

Kg 7 30 210 5,78 1.213,80

22.

FRUTA/LEGUME/VERDURA IN 
NATURA TIPO, REPOLHO ROXO. 
Deve apresentar-se limpo, tenro e não 
murcho, com folhas íntegras.

Kg 34 30 1020 4,01 4.090,20

23.

FRUTA/LEGUME/VERDURA IN 
NATURA TIPO, REPOLHO ROXO. 
Deve apresentar-se limpo, tenro e não 
murcho, com folhas íntegras.

Kg 7 30 210 4,16 873,60

24.

FRUTA/LEGUME/VERDURA IN 
NATURA TIPO, TOMATE. Maduro, 
firme, sem rachaduras, sem mofo, sem 
podridão.

Kg 34 30 1020 6,47 6.599,40

25.

FRUTA/LEGUME/VERDURA IN 
NATURA, ALFACE TIPO LISA.  
Apresentação: limpa, tenra e não 
murcha, com folhas íntegras.

Kg 50 30 1500 11,33 16.995,00

26.

FRUTA/LEGUME/VERDURA IN 
NATURA, BANANA COMPRIDA. 
Fruta com apresentação adequada, 
madura, mas não passado e/ou 
deteriorada e íntegra.

Kg 7 30 210 4,55 955,50

27.

FRUTA/LEGUME/VERDURA IN 
NATURA, BANANA PRATA. Fruta 
com apresentação adequada, madura, 
mas não passado e/ou deteriorada e 
íntegra.

Kg 27 30 810 3,76 3.045,60

28.

FRUTA/LEGUME/VERDURA IN 
NATURA, BATATA INGLESA. 
Madura, firme, sem rachaduras, sem 
mofo, sem podridão.

Kg 14 30 420 4,06 1.705,20

29.

FRUTA/LEGUME/VERDURA IN 
NATURA, BATATA DOCE. Madura, 
firme, sem rachaduras, sem mofo, sem 
podridão.

Kg 14 30 420 5,81 2.440,20

30.

FRUTA/LEGUME/VERDURA IN 
NATURA, BERINJELA. Madura, firme,
sem rachaduras, sem mofo, sem 
podridão.

Kg 7 30 210 6,22 1.306,20

31. FRUTA/LEGUME/VERDURA IN 
NATURA, CHEIRO VERDE.

Maço 17 30 510 1,94 989,40

32. FRUTA/LEGUME/VERDURA IN Kg 7 30 210 7,25 1.522,50
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NATURA, CHUCHU. Maduro, firme, 
sem rachaduras, sem mofo, sem 
podridão.

33.

FRUTA/LEGUME/VERDURA IN 
NATURA, COUVE-FLOR. Deve 
apresentar-se limpa, tenra e não murcha, 
com folhas íntegras.

Kg 7 30 210 22,54 4.733,40

34.
FRUTA/LEGUME/VERDURA IN 
NATURA, COUVE. Deve apresentar-se 
limpa, tenra e não murcha, sem mofo.

Kg 10 30 300 7,63 2.289,00

35.

FRUTA/LEGUME/VERDURA IN 
NATURA, TIPO ABACAXI. Fruta com 
apresentação adequada, madura, mas 
não passado e/ou deteriorada e íntegra.

Kg 17 30 510 4,74 2.417,40

36.

FRUTA/LEGUME/VERDURA IN 
NATURA, TIPO ABÓBORA JACARÉ. 
Apresentação madura, firme e sem 
rachaduras.

Kg 10 30 300 3,49 1.047,00

37.

FRUTA/LEGUME/VERDURA IN 
NATURA, TIPO ABOBRINHA.  
Apresentação madura, firme e sem 
rachaduras.

Kg 7 30 210 4,28 898,80

38.

FRUTA/LEGUME/VERDURA IN 
NATURA, RÚCULA.  Apresentação: 
limpa, tenra e não murcha, com folhas 
íntegras.

Kg 4 30 120 8,73 1.047,60

39.

FRUTA/LEGUME/VERDURA IN 
NATURA, TIPO INHAME.  
Apresentação madura, firme e sem 
rachaduras.

Kg 7 30 210 8,02 1.684,20

40. MEL DE ABELHA. Apresentação tipo 
bisnaga, embalagem de 300 gramas. Un 40 30 1200 11,44 13.728,00

41.

SALAME, TIPO ITALIANO, 
INGREDIENTES CARNE SUÍNA. 
Apresentação peça inteira, prazo de 
validade 4 meses.

Kg 4 30 120 11,44 1.372,80

42.
QUEIJO, INGREDIENTES LEITE, 
TIPO MUSSARELA. Prazo de validade 
120 dias, apresentação peça inteira.

Kg 34 30 1020 24,08 24.561,60

43.
OVOS DE GALINHA FRESCO. 
Apresentação embalagem de 01 dúzia, 
conservados e sem rachaduras.

Dúzia 100 30 3000 9,35 28.050,00

44.

IOGURTE DIVERSOS SABORES. 
Apresentação em garrafa de 900g, 
conservado e dentro do prazo de 
validade.

Un 27 30 810 13,74 11.129,40

45.
POLPA DE FRUTA NATURAL, 
SABOR ABACAXI. Em conformidade 
com a legislação sanitária vigente.

Kg 27 30 810 13,69 11.088,90
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46.
POLPA DE FRUTA NATURAL, 
SABOR ACEROLA. Em conformidade 
com a legislação sanitária vigente.

Kg 34 30 1020 13,83 14.106,60

47.
POLPA DE FRUTA NATURAL, 
SABOR CAJÚ. Em conformidade com a
legislação sanitária vigente.

Kg 17 30 510 13,26 6.762,60

48.
POLPA DE FRUTA NATURAL, 
SABOR CUPUAÇU. Em conformidade 
com a legislação sanitária vigente.

Kg 50 30 1500 15,69 23.535,00

49.
POLPA DE FRUTA NATURAL, 
SABOR GOIABA. Em conformidade 
com a legislação sanitária vigente.

Kg 27 30 810 15,00 12.150,00

50.
POLPA DE FRUTA NATURAL, 
SABOR GRAVIOLA. Em conformidade
com a legislação sanitária vigente.

Kg 17 30 510 14,26 7.272,60

51.
POLPA DE FRUTA NATURAL, 
SABOR MANGA. Em conformidade 
com a legislação sanitária vigente.

Kg 27 30 810 13,85 11.218,50

52.

POLPA DE FRUTA NATURAL, 
SABOR MARACUJÁ. Em 
conformidade com a legislação sanitária 
vigente.

Kg 17 30 510 15,39 7.848,90

53.
POLPA DE FRUTA NATURAL, 
SABOR CAJÁ. Em conformidade com a
legislação sanitária vigente.

Kg 50 30 1500 12,09 18.135,00

54.
POLPA DE FRUTA NATURAL, 
SABOR MORANGO. Em conformidade
com a legislação sanitária vigente.

Kg 17 30 510 19,15 9.766,50

* conforme  Art. 5º da Resolução GGPAA nº 50, de 26 de setembro de 2012.

1.2. Os produtos, de modo geral, devem apresentar características organolépticas como:
1.2.1.  apresentar-se frescos,  não imaturos e com aroma característico da espécie.  Produtos
íntegros,  firmes,  sem traços de descoloração ou manchas,  isentos de aroma,  sabor  e odor
estranhos.
1.2.2.  ausência  de  danos  físicos  e  mecânicos  que  afetem  a  aparência  e  que  facilitem  a
proliferação de bactérias putrefativas, rachaduras, perfurações e cortes. Devem estar livres de
enfermidades, insetos, moluscos e larvas.
1.2.3. não conter corpos estranhos aderentes à superfície externa, terra, bolor ou mucosidade,
nem umidade externa anormal (“textura gosmenta”).

1.3.  Os  produtos  que  apresentarem uma  ou  mais  condições  acima  citadas,  e  que,  portanto,
oferecerem repugnância ou risco de doenças aos comensais, deverão ser repostos em quantidades
iguais às não aproveitadas/indicadas ao consumo humano.

2. FONTE DE RECURSO

2.1  As  despesas  para  atender  a  esta  Chamada  Pública  estão  programadas  em  dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2017, na classificação

Chamada Pública nº 01/2017 –  Processo Administrativo NUP 64044.003133/2017-61 …..........................fl 6 de 24



que  segue:  Gestão/Unidade:  0001/160353,  Fonte:  0100000000,  PTRES:  088961,  PI:
E6SUCOLA1QR, Elemento de Despesa: 33.90.30.

3. PREÇO
 

3.1 A definição dos preços observou o disposto no Art. 5º da Resolução GGPAA nº 50, de 26 de
setembro de 2012.
3.2 O preço indicado no item 1 (coluna valor unitário) deste edital é o valor máximo estipulado
para a aquisição do produto, na qualidade especificada e já considerado incluso todos os custos
operacionais, taxas, tributos e frete, até a entrega efetiva do item adquirido pelo órgão comprador,
referenciado por pesquisa representativa do mercado local e nacional, devidamente registrada e
arquivada em processo específico.
3.3 O valor máximo global estimado para esta Camada Pública é de R$ 346.036,80 (trezentos e
quarenta e seis mil e trinta e seis reais, e oitenta centavos).

4. PARTICIPAÇÃO

4.1. Para esclarecimentos e os efeitos desta Chamada Pública, observados os termos do Decreto nº
7.775, de 2012, adota-se as seguintes definições:
4.1.1  Órgão comprador -  órgão, entidade ou instituição da administração direta e indireta da
União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  que  utiliza  a  modalidade  Compra
Institucional para aquisição de produtos da agricultura familiar.
4.1.2  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.
4.1.3  Organização fornecedora -  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.

5. HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE VENDA

5.1 As organizações  fornecedoras e  demais interessados que se enquadrem nos termos deste
Edital deverão apresentar, em envelopes distintos, os documentos abaixo relacionados, sob pena
de inabilitação:

5.1.1. Organizações fornecedoras
5.1.1.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
5.1.1.2. Extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos
60 dias;
5.1.1.2. Extrato da DAP dos beneficiários fornecedores associados, nos termos do Art.
4º, § 1º da Resolução GGPAA nº 50/2012;
5.1.1.3. Prova de regularidade junto ao INSS, FGTS, Receita Federal do Brasil, Dívida
Ativa  da  União,  Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas  e  apresentação  de
declaração própria de que não possui em seu quadro de funcionários menor de 14 anos
empregado;
5.1.1.4. Cópia da Carteira de Identidade e do CPF do(s) representante(s) legal(ais) da
entidade proponente (autenticados ou acompanhados do original);
5.1.1.5. Cópias do Estatuto e Ata de Posse da atual diretoria da entidade registrada no
órgão competente;
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5.1.1.6.  Proposta  de  Venda  de  Produtos  da  Agricultura  Familiar  assinada  pelo  seu
responsável legal (Anexo III);
5.1.1.7. Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos
pelos associados/cooperados (Anexos IV);
5.1.1.8. Comprovação de cadastro no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores –
SICAF;
5.1.1.9.  Declaração do seu  representante  lega  de  responsabilidade  pelo  controle  do
atendimento do limite individual de venda de seus cooperados/associados; e
5.1.1.10. Comprovação de Certificado de Produção Orgânica, quando for o caso.

5.1.2. Beneficiários Fornecedores
5.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF
5.1.2.2. Extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60
dias;
5.1.2.3.  Proposta  de  Venda  de  Produtos  da  Agricultura  Familiar  com  assinatura  do
agricultor participante (Anexo I)
5.1.2.4. Prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso;
e
5.1.2.5.  declaração de que  os  gêneros  alimentícios  a  serem entregues  são oriundos de
produção própria, relacionada na proposta de venda (Anexo II).

5.2. Os envelopes, contendo os documentos para a fase de habilitação (ENVELOPE Nº 1) e a
Propostas  de  Venda  (ENVELOPE Nº  2)  deverão  ser  encaminhados  para  o  endereço  abaixo
indicado.  Aquele  que  contiver  a  Proposta  de  Venda  deverá  estar  LACRADO  e  assim
permanecendo até o momento da abertura das propostas em data, hora e local indicados neste
edital, vencida a fase de habilitação dos proponentes.

COMANDO DO 6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

ENVIELOPE Nº ___ –  (EMPRESA)

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO 6º BEC/SALC
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017
ORGANIAÇÃO FORNECEDOR:
CNPJ Nº:

5.3.  Nos  valores  propostos  deverão  estar  inclusos  todos  os  custos  operacionais,  encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, frete e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente no fornecimento dos produtos.

6. CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1. Para efeito de classificação das Propostas de Venda apresentadas, depois de assegurada a
habilitação das Entidades proponentes, será considerado, para produtos na qualidade exigida, o
seu  preço  final  de  venda.  Em  caso  de  empate,  as  Propostas  de  Venda  serão  classificadas
observando a seguinte ordem:

I. Proposta que contemple a totalidade do item.
II. Organizações fornecedoras com sede no município de Boa Vista, preferencialmente, ou
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em  seu entorno e que tenham condições técnicas de cumprir com o objeto desta Camada
Pública;
III.  Organizações  fornecedoras  que  agregam  famílias  comprometidas  com  a  produção
agroecológica e/ou orgânica;
IV.  Organizações  fornecedoras  que  reúnam  comunidades  tradicionais,  quilombolas  ou
indígenas;
V. Organizações fornecedoras que associam famílias vinculadas a assentamentos da reforma
agrária;

6.2. No caso de empate entre beneficiários fornecedores ou suas organizações indicadas no inciso
I deste artigo, terão prioridade os beneficiários fornecedores, ou suas organizações, com maior
porcentagem do público indicado no inciso II deste artigo e assim sucessivamente.

7. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS

7.1.  Imediatamente  após  a  fase  de  habilitação,  deverão  ser  entregues  amostras  dos  produtos
listados nos itens 9, 10, 11, 19, 20, 24, 30, 33, 38, 39, 41, 44, 50, 51 e 54,  no 6º BEC, na Avenida
Capitão Ene Garcês, nº 1037, bairro Mecejana, cidade de Boa Vista-RR, do dia 23/11/2017 até o
dia 28/11/2017, até as 11:00 horas, para avaliação e seleção do produto a ser adquirido, os quais
deverão ser submetidos a testes necessários.

8. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS

8.1. Os alimentos adquiridos por intermédio desta Chamada Pública deverão ser entregues no 6º
BEC, na Avenida Capitão Ene Garcês, nº 1037, bairro Mecejana, cidade de Boa Vista-RR, com
periodicidade  SEMANAL,  conforme as  quantidades  indicadas  no item  01 -  “Objeto”,  deste
Edital, no período das 08:00 h às 12:00 h, ocasião na qual se atestará o recebimento do produto.
O  período  de  entrega  poderá  ser  readequado  conforme  necessidades  gerenciais  do  Setor  de
Aprovisionamento do 6º BEC, previamente informado ao fornecedor contratado por meio desta
Chamada.

9. PAGAMENTO

9.1. O pagamento será realizado pelo órgão comprador em até 30 (trinta) dias uteis após a última
entrega  do  mês,  por  meio  de  emissão  de  Ordem Bancária  (OB),  mediante  apresentação  de
documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado.
9.2. O pagamento somente será realizado depois de efetuado o devido “atesto” pelo servidor
competente, representante do setor responsável pelo recebimento dos produtos.
9.3. Havendo na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstâncias que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobestado até que o
ente contratado providencie as medidas saneadoras.  Neste caso,  o prazo para pagamento terá
início a partir da comprovação da regularização da situação impeditiva, não acarretando, por isso,
qualquer ônus ou encargo para o órgão comprador (6º BEC).

10. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

10.1. À(s) parte(s) que for(em) contratada(s) compete:
10.1.1. Cumprir todas as obrigações elencadas neste Edital e seus Anexos, e sua proposta
comercial, assumindo exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execução do objeto.
10.1.2. Assinar o Termo de Contrato, ou seu equivalente, no prazo e condições previstos no
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edital.
10.1.3. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
local constantes neste edital, acompanhado da respectiva nota fiscal.
10.1.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).
10.1.5. Substituir, às suas expensas, no prazo fixado neste Edital, o objeto que esteja sem
condições de consumo.
10.1.6. Comunicar ao órgão comprador (6º BEC), no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovação.
10.1.7.  Honrar  sua  proposta  de  preços  e  manter  as  condições  habilitatórias  que  lhe
garantiram a vitória no certame, de modo a não frustrar a chamada pública, sob pena de
aplicação das sanções administrativas previstas na legislação em vigor.
10.1.8.  Indicar  preposto  para  representá-la  durante  o  período  de  vigência  da  Chamada
Pública.
10.1.9.  Aceitar,  nas  mesmas  condições  pactuadas,  os  acréscimos  ou  supressões  que  se
fizerem necessários nos itens objeto da Chamada Pública, até o limite previsto no § 1º do
art. 65 da Lei nº 8.666/1996.
10.1.10. Sujeitar-se à fiscalização de cada órgão participante/Unidade Gestora quanto ao
acompanhamento  do  cumprimento  das  obrigações  pactuadas,  prestando-lhe  todos  os
esclarecimentos solicitados, bem como atendendo às reclamações consideradas procedentes.
10.1.11.  Responder  por  perdas  e  danos  que  vier  a  sofrer  o  órgão  comprador  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.
10.1.12.  Responsabilizar-se  pelo  produto  até  o  efetivo  recebimento  por  parte  do  órgão
comprador,  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 órgão comprador (6º BEC).

10.2. Compete ao órgão comprador:
10.2.1.  Receber  os  produtos  adquiridos  na  forma,  local  e  condições  estabelecidas  neste
Edital;
10.2.2. Conferir o devido “atesto” em cada parcela de entrega dos produtos, mediante a
apresentação da nota fiscal correspondente;
10.2.3. Efetuar os pagamentos devidos nos prazos estipulados neste edital, caso não haja
impedimento para fazê-lo;

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, quem retardar, falhar,
fraudar  ou  cometer  quaisquer  irregularidades  que  acarretem  ou  possam  acarretar  prejuízos  ao
contratante, assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa.
11.2. O cometimento de qualquer hipóteses descritas no item acima, sujeita à proponente as seguintes
sanções:

11.2.1.  Advertência por escrito (inciso I do Art. 87 da Lei 8.666/93);
11.2.2.  Multa calculada  sobre  o  valor  da  Nota  de  Empenho  ou  Contrato,  quando  não
comprovar  por  motivo  de  força  maior  ou  caso  fortuito  impeditivo  do  cumprimento  da
obrigação  assumida  dentro  do  prazo  estabelecido,  que  venha  a  ser  reconhecido  pela
Administração. (inciso II do Art. 87 da Lei 8.666/93), obedecendo aos seguintes critérios:

a. inexecução total: multa entre 20 a 25% do valor total da obrigação;
b. inexecução parcial: multa de 20 % do valor da parcela inadimplida;
c. atraso:
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- até 5 dias, multa de 0,1% a 0,2%, por dia de atraso;
- de 6 a 15 dias, multa de 0,2% a 0,4%, por dia de atraso;
- de 16 a 30 dias, multa de 0,4% a 0,5%, por dia de atraso;
d. ainda, quando o atraso for superior a 15 até 30 dias, caracteriza o inadimplemento 
da obrigação, provocando a rescisão e a cobrança pela inexecução total ou parcial, 
conforme o caso, sem prejuízo da multa moratória.

11.2.3.  Suspensão temporária de participação em licitação  e impedimento de contratar
com a Administração Pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos. (inciso III do Art. 87
da Lei 8.666/93)
11.2.4. Declaração de inidoneidade quando a contratada, sem justa causa, não cumprir as
obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé (inciso IV do
Art. 87 e incisos I, II, III do Art. 88 da Lei 8.666/93).

11.3. No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla
defesa,  no prazo de 5 (cinco) dias úteis  contados da respectiva notificação do Ordenador de
Despesa ou encarregado do processo administrativo, que será encaminhada por meio de e-mail,
correios com aviso de recebimento “AR” ou outro meio, à licitante, que obrigatoriamente deverá
acusar o recebimento da notificação assinada pelo representante legal da licitante, por meio do e-
mail  salc@6bec.eb.mil.br  e do telefone (95) 4009-9936 da Seção de Aquisições, Licitações e
Contratos (SALC) do 6º Batalhão de Engenharia de Construção.

11.4. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar
da data da notificação, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) a ser retirada no
Setor Financeiro do Batalhão. Se o valor não for pago, ou depositado, será automaticamente
descontado do pagamento a que a licitante da respectiva NOTA DE EMPENHO fizer “jus” ou
inscrito na dívida ativa da união e cobrado judicialmente.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Os produtos alimentícios adquiridos com este chamamento público deverão ser de produção
própria dos beneficiários fornecedores e cumprir os requisitos de controle de qualidade dispostos
nas normas vigentes, conforme o Art. 5º do decreto nº 7.775, de 2012 e Art. 3º da Resolução
GGPAA nº 50, de 2012.

12.1.1.  O conceito de qualidade de frutas e hortaliças está relacionado a 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.

12.2.  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 - MAPA.
12.3.  Poderão  participar  deste  certame  as  organizações  fornecedoras,  definidas  como
cooperativas  e  outras  organizações  formalmente  constituídas  como pessoa jurídica  de  direito
privado que detenham a DAP Especial - Pessoa Jurídica ou outros documentos definidos por
resolução do GGPAA.
12.4. Os beneficiários fornecedores e as organizações fornecedoras deverão informar, no ato de
sua  habilitação,  por  meio  de  instrumento  idôneo,  o  valor  das  vendas  anuais  e  a  origem da
produção comercializada, ao menos uma vez por ano, sob pena de suspensão do acesso ao PAA.
12.5. O limite individual de venda do agricultor familiar por órgão comprador deverá respeitar o
valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por Declaração de Aptidão ao Pronaf  - DAP,
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por ao civil.
12.6. O limite de venda da organização fornecedora por órgão comprador deverá respeitar o valor
máximo de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), por Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP
Pessoa Jurídica, por ano civil, respeitados os limites por unidade familiar.
12.7. A presente Chamada Pública poderá ser obtida na sede do 6º BEC no horário normal de
expediente,  de  segunda  a  sexta-feira,  ou  através  do  e-mail  salc@6bec.eb.mil.br,  durante  o
período de divulgação deste edital.
12.8. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

-  ANEXO I
-  ANEXO II
-  ANEXO III
-  ANEXO IV

Boa Vista, RR, de __________ de 2017

_____________________________________________

Ordenador de Despesas do 6º BEC

Registre-se e publique-se
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ANEXO I

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

6° BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
(1ª Cia Esp E Cnst/1967)

BATALHÃO SIMÓN BOLÍVAR

MODELO DE PROPOSTA DE VENDA – BENEFICIÁRIO FORNECEDOR

PROPOSTA DE VENDA DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR
(Identificação da proposta de atendimento ao Edital/Chamada Pública nº 01/2017)

I – IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

1. Nome do Proponente 2. CPF

3. Endereço 4. Município/UF 5. CEP

6. Nome do representante legal (se houver) 7. CPF 8. DDD/Fone

9. Banco 10. Nº da Agência 11. Nº da Conta-corrente

II – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO COMPRADOR

1. Nome da Entidade 2. CNPJ 3. Município/UF

4. Endereço 5. DDD/Fone

6. Nome do 7. CPF

III – RELAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS

Item Produto Unidade Qnt Preço Unitário Valor Total

01

02

03

04

...

Total da proposta

IV – DESCREVER OS MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DAS ENTREGAS DOS PRODUTOS

V – CARACTERÍSTICAS DO FORNECEDOR PROPONENTE
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Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas nesta  proposta e que as informações acima conferem com as 
condições de fornecimento.

Boa Vista, RR, ____ de _________ de 2017.

__________________________________________
Assinatura do Fornecedor
CPF
e-mail
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ANEXO II

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

6° BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
(1ª Cia Esp E Cnst/1967)

BATALHÃO SIMÓN BOLÍVAR

MODELO DE DECLARAÇÃO FORNECEDOR INDIVIDUAL (PF)

Declaro, para fins de comercialização no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos,

instituído  pela  Lei  nº  10.696/2003,  que  o  produto  _____________  (especificar)  é  de  minha

produção, estando desonerado de penhor ou qualquer outro gravame.

Estou ciente de que, de acordo com os normativos do Programa, o meu limite máximo de

venda é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por ano, por órgão comprador, não sendo esses limites

cumulativos com o valor de operações nas demais modalidades.

Nome do Beneficiário:
CPF Nº: 

_________________________
Local e Data

_________________________
Assinatura do Beneficiário 

ou 

____________________________
Polegar direito

__________________________________ _____________________________________

testemunha (1) testemunha (2)
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ANEXO III

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

6° BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
(1ª Cia Esp E Cnst/1967)

BATALHÃO SIMÓN BOLÍVAR

MODELO DE PROPOSTA DE VENDA – ORGANIZAÇÕES  FORNECEDORAS

PROPOSTA DE VENDA DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR

Identificação da proposta de atendimento ao Edital/Chamada Pública nº 01/2017

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES

A – Grupo Formal

1. Nome do Proponente 2. CNPJ

3. Endereço 4. Município/UF 5. CEP

6. Nome do representante legal 7. CPF 8. DDD/Fone

9. Banco 10. Nº da Agência 11. Nº Conta-corrente

B – Fornecedores participantes

1. Nome 2. CPF 3. DAP 4. Nº da Agência 5. Nº da Conta-
corrente

II – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO COMPRADOR

1. Nome da Entidade 2. CNPJ 3. Município/UF

4. Endereço 5. DDD/Fone

6. Nome do representante e e-mail 7. CPF

III – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTORES

CPF do Produtor Produto Unidade Qnt Preço Unitário Valor Total

Total agricultor
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Total agricultor

Total agricultor

Total da proposta

IV – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO

Produto Unidade Qnt Preço Unitário Valor Total por
Produto

Total da proposta

IV – CESCREVER OS MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DAS ENTREGAS DOS PRODUTOS

V – CARACTERÍSTICAS DO FORNECEDOR PROPONENTE (breve histórico, número de sócios, missão, área de
abrangência)

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas nesta proposta e que as informações acima conferem com as  
condições.

Boa Vista, RR, ___ de ___________ de 2017.

__________________________________________
Assinatura do Representante do Grupo Formal
CPF
Fone/e-mail

Boa Vista, RR, ___ de ______ de 2017.
Agricultores

Fornecedores do
Grupo Informal

Assinatura

1.

2.

3.

4.

5.
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ANEXO IV

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

6° BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
(1ª Cia Esp E Cnst/1967)

BATALHÃO SIMÓN BOLÍVAR

MODELO DE DECLARAÇÃO DO GRUPO FORMAL (PJ)

Declaramos,  para  fins  de  comercialização  no  âmbito  do  Programa  de  Aquisição  de
Alimentos, instituído pela Lei nº 10.696/2003, que o produto foi adquirido/recebido de produtores
enquadrados como participantes, à vista, por preço não inferior ao de referência vigente na data
desta operação, sem deduções, estando desonerado de penhor ou qualquer outro gravame.

Estamos cientes de que, de acordo com os normativos do Programa, o limite máximo de
venda por participante é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por ano, por órgão comprador; e de que
o  limite  máximo  de  venda  das  organizações  fornecedoras,  respeitados  os  limites  por  unidade
familiar, é de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), por ano, por órgão comprador, não sendo
esses limites cumulativos com o valor de operações nas demais modalidades.

Neste  sentido,  fica  esta  Cooperativa  ou  Associação  obrigada  a  cumprir  os  normativos,
assumindo a responsabilidade, sob pena da lei, por qualquer ato irregular praticado.

Nome do Grupo Formal (Cooperativa ou Associação)
Nº do CNPJ:
Produto: Relação dos Beneficiários e CPF

 (Local e Data)

Assinatura do Representante do Grupo Formal
(nome completo e CPF)
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ANEXO V

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

6° BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
(1ª Cia Esp E Cnst/1967)

BATALHÃO SIMÓN BOLÍVAR

MODELO - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR

CONTRATO Nº ____/20___ 

O 6º Batalhão de Engenharia de Construção (6º BEC), pessoa jurídica de direito público, com
sede à Avenida Capitão Ene Garcês, nº 1037, bairro Mecejana, cidade de Boa Vista-RR, inscrito no
CNPJ sob o nº _______________, representado neste ato pelo Sr. _________________________,
inscrito no CPF sob o nº _______________, doravante denominado CONTRATANTE, e por outro
lado ________________ (nome Beneficiário Fornecedor ou Organização Fornecedora), doravante
denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, da Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011, e na Resolução do Grupo Gestor do Programa de
Aquisição de Alimentos nº 50, de 26 de setembro de 2012 e suas alterações posteriores, e tendo em
vista  o  que  consta  na  Chamada  Pública  nº  01/2017  (Processo  Administrativo  NUP
64044.003133/2017-61),  resolvem  celebrar  o  presente  contrato  mediante  as  cláusulas  que  se
seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 É objeto desta contratação a AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,
sob a modalidade Compra Institucional, para atendimento da demanda dos órgãos e entidades da
administração pública federal, de acordo com o Edital da Chamada Pública nº 01/2017, o qual fica
fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA 

2.1  O  CONTRATADO  se  compromete  a  fornecer  os  alimentos  da  Agricultura  Familiar  ao
CONTRATANTE conforme descrito na Proposta de Venda de Alimentos da Agricultura Familiar
para integrantes deste Instrumento.

2.2 Descriminação do objeto

Item Descrição do produto Unidade Qnt Valor (R$)

1

2

3

...
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CLÁUSULA TERCEIRA

3.1 O limite individual de venda de alimentos da Agricultura Familiar é de até R$ 20.000,00 (vinte
mil reais) por Declaração de Aptidão – DAP, por ano civil, por órgão comprador, referente à sua
produção, conforme a legislação do Programa de Aquisição de Alimentos – modalidade Compra
Institucional.

3.2 O limite de venda da organização fornecedora por órgão comprador deverá respeitar o valor
máximo de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), por Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP
Pessoa Jurídica,  por ano civil, respeitados os limites por unidade familiar.

CLÁUSULA QUARTA

4.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento para o exercício de 2017, na classificação abaixo:

- Gestão/Unidade: 0001/160353
- Fonte: 0100000000
- PTRES: 088961
- PI: E6SUCOLA1QR
- Elemento de Despesa: 33.90.30

CLÁUSULA QUINTA

5.1 O início da entrega dos alimentos será imediatamente após o recebimento da Ordem de Compra,
expedida pelo 6º BEC, sendo o prazo do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até
___, _______ de 20__.

5.2 A entrega de alimentos deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a Chamada
Pública nº 01/2017.

5.3 O recebimento dos alimentos dar-se-á mediante apresentação das Notas Fiscais de Venda pela
pessoa responsável pela entrega daqueles, no local previamente ajustado.

CLÁUSULA SEXTA

6.1  Pelo  fornecimento  dos  alimentos,  nos  quantitativos  descritos  na  Proposta  de  Venda  de
Alimentos  da Agricultura Familiar,  o CONTRATADO receberá o valor  total  de R$ _________
( _________).

CLÁUSULA SÉTIMA

7.1  No  valor  mencionado  na  Cláusula  Sexta  estão  incluídas  as  despesas  com  frete,  recursos
humanos e materiais, assim como os encargos fiscais, sociais, comerciais, tributários, trabalhistas e
previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes
do presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA

8.1 O preço contratado é fixo e irreajustável.
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CLÁUSULA NONA

9.1 O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos no item 5.3 da Cláusula Quinta, e
após a  tramitação do Processo para instrução e  liquidação,  efetuará  o seu pagamento no valor
correspondente às entregas do mês anterior.

9.2  Não  será  efetuado  qualquer  pagamento  ao  CONTRATADO enquanto  houver  pendência  de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA

10.1 São obrigações do CONTRATANTE:
a) receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital de Chamada Pública 01/2017;
b) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com as especificações constantes do Edital e da proposta,  para fins de aceitação e recebimento
definitivo;
c)  comunicar  ao  CONTRATADO,  por  escrito,  sobre  imperfeições,  falhas  ou  irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
d) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do CONTATADO;
e) efetuar o pagamento ao CONTRATADO no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital de Chamada Pública 01/2017.

10.1.1  A  Administração  não  responderá  por  quaisquer  compromissos  assumidos  pelo
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do CONTRATADO, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.2 São obrigações do CONTRATADO:
a)  O CONTATADO deve cumprir  todas  as  obrigações  constantes  no  Edital  e  na  sua  proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução
do objeto;
b)  efetuar  a  entrega  do  objeto  em perfeitas  condições,  conforme  especificações,  prazo  e  local
constantes  no  Edital,  acompanhado  da  respectiva  nota  fiscal,  na  qual  constarão  as  indicações
referentes  a:  CPF/CNPJ do vendedor  ou  organização  fornecedora  e  dados  da  agência  e  conta-
corrente para pagamento.
c) substituir, às suas expensas, em prazo de 2(dois) dias, a contar da sua notificação, o objeto com
vícios ou defeitos;
d) comunicar o CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
e) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
f) indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11.1 Cometem infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666 de 1993, e da Lei nº 10.520 de
2002, o CONTRATADO que:
a)  inexecutar  total  ou  parcialmente  qualquer  das  obrigações  assumidas  em  decorrência  da
contratação;
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b) ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) fraudar na execução do contrato;
d) comportar-se de modo inidôneo;
e) cometer fraude fiscal;
f) não mantiver a proposta.

11.2 O CONTRATADO que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
11.2.1 Advertência, por escrito, na forma do inciso I do Art. 87 da Lei nº8.666/93, por faltas leves,
assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para o CONTRATANTE;
11.2.2 Multa calculada sobre o valor do Contrato ou seu equivalente, quando não comprovar por
motivo de força maior ou caso fortuito o impeditivo do cumprimento da obrigação assumida dentro
do prazo estabelecido, que venha a ser reconhecido pela Administração. (inciso II do Art. 87 da Lei
8.666/93), obedecendo aos seguintes critérios:

a. inexecução total: multa entre 20 a 25% do valor total da obrigação;
b. inexecução parcial: multa de 20 % do valor da parcela inadimplida;
c. atraso:
- até 5 dias, multa de 0,1% a 0,2%, por dia de atraso;
- de 6 a 15 dias, multa de 0,2% a 0,4%, por dia de atraso;
- de 16 a 30 dias, multa de 0,4% a 0,5%, por dia de atraso;
d. ainda, quando o atraso for superior a 15, até o limite de 30 dias, caracteriza o

inadimplemento da obrigação, provocando a rescisão e a cobrança pela inexecução total ou parcial,
conforme o caso, sem prejuízo da multa moratória.

11.2.3.  Suspensão temporária de participação em licitação  e impedimento de contratar com a
Administração  Pública,  por  prazo  não  superior  a  2  (dois)  anos.  (inciso  III  do  Art.  87  da  Lei
8.666/93)
11.2.4.  Declaração  de  inidoneidade quando  a  contatada,  sem  justa  causa,  não  cumprir  as
obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé (inciso IV do Art. 87 e
incisos I, II, III do Art. 88 da Lei 8.666/93).

11.3. No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da respectiva notificação do Ordenador de Despesa ou
encarregado do processo administrativo, que será encaminhada por meio de e-mail, correios com
aviso  de  recebimento  “AR”  ou  outro  meio,  à  licitante,  que  obrigatoriamente  deverá  acusar  o
recebimento  da  notificação  assinada  pelo  representante  legal  da  licitante,  por  meio  do  e-mail
salc@6bec.eb.mil.br  e  do  telefone  (95)  4009-9900,  PABX  do  6º  Batalhão  de  Engenharia  de
Construção.

11.4  Também  ficam  sujeitas  às  penalidades  do  art.  87,  III  e  IV  da  Lei  nº  8.666/93,  o
CONTRATANTE que:
a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
b)  tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados;

11.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666/93.
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11.6 A autoridade  competente,  na aplicação das  sanções,  leva  em consideração a  gravidade  da
conduta  do  infrator,  o  caráter  educativo  da  pena,  bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

12.1 O CONTRATADO deverá guardar pelo prazo de 05(cinco) anos, cópia das Notas Fiscais de
Venda,  ou  congêneres,  dos  produtos  participantes  da  Proposta  de  Venda  de  Alimentos  da
Agricultura Familiar, as quais ficarão à disposição para comprovação.

12.2 O CONTRATANTE se compromete a guardar pelo prazo de 05(cinco) anos, as Notas Fiscais
de Compra apresentadas nas prestações de contas,  bem como a Proposta de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar, as quais ficarão à disposição para comprovação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13.1 É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não
excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização efetuada pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14.1  A fiscalização do presente  contrato  ficará  a  cargo do órgão ou entidade  responsável  pela
compra.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

15.1 O presente contrato reger-se-á pela Chamada Pública nº 01/2017, pelas Resoluções do Grupo
Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA nº 50, de 2012, nº 56, de 2013 e nº 64, de
2013,  nº 73, de 2015,  pela Lei nº 12.512, de 14/10/2011, e pela Lei nº 8.666/93, a qual será
aplicada onde este contrato for omisso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16.1 Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes,
resguardadas as suas condições essenciais.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

17.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº
8.666/93,  com  as  consequências  indicadas  o  art.  80  da  mesma  lei,  sem prejuízo  das  sanções
aplicáveis.

17.2  Os  casos  de  rescisão  contratual  serão  formalmente  motivados,  assegurando-se  ao
CONTRATADO o direito à prévia e ampla defesa.

17.3  O  CONTRATADO  reconhece  os  direitos  do  CONTRATANTE  em  caso  de  rescisão
administrativa prevista no art. 77 da lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA
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18.1 O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou
até ______/_____/20_____.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA

19.1 Se incumbe o CONTRANTE de providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA

19.1 É competente o Foro da Comarca de Boa Vista-RR para dirimir qualquer controvérsia que se
origine deste contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor
e firma, na presença de duas testemunhas.

Boa Vista, RR, ___ de ______ de 2017.

_______________________________________
CONTRTANTE

_______________________________________
CONTRATADO

_______________________________________
Testemunhas 1

_______________________________________
Testemunha 2

Publicado no_______, em ___/___/___
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