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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

17º BATALHÃO DE FRONTEIRA 

(BC Prov MG/1842) 

BATALHÃO ANTÔNIO MARIA COELHO 

 

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 1/2017 

NUP: 64055.005351/2017-19  

 
 

A UNIÃO FEDERAL, por intermédio do EXÉRCITO BRASILEIRO, neste ato 

representado pelo 17º Batalhão de Fronteira (17º B Fron), com sede na Rua Cáceres, n° 425, Centro, 

Corumbá - MS, inscrito no CNPJ sob o nº 09.632.016/0001-91, neste ato representado pelo 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 2º Tenente AGNALDO JOSE HELEODORO DE 

ARRUDA, devidamente nomeado pelo Senhor Ordenadador de Depessas Tenente Coronel NILLER 

ANDRÉ DE CAMPOS, nomeado pelo DOU nº 126, de 6 de julho de 2015, inscrito no CPF nº 

120.685.778-10, e pelo  Boletim Interno do 17º B Fron nº 068, de 10 de abril de 2017, torna publico, 

para conhecimento dos interessados a presente Chamada Pública para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS MILITARES  

CONFORME LEI Nº 10.696 DE 02/07/2003, LEI 11.326 DE 24/07/2006, LEI 12.512 DE 

14/10/2011, DECRETO Nº 7.775 DE 04/07/2012 E DECRETO Nº 8.473 DE 22/06/2015, em 

atendimento ao Programa  de Aquisição de Alimentos d Agricultura Familiar (PAA) e às necessidades 

de alimentação da Organização Militar, pelo período de 12 (doze) meses a contar da assinatura do 

Termo de Credenciamento de contrato. 

 

Data de abertura dos envelopes e julgamento das Propostas 

de Venda: 16 de agosto de 2017. 

 

Horário: 09:00 horas (horário local). 

 

Local: Seção de Aquisições, Licitações e Contratos do 17º 

Batalhão de Fronteira – 17º B Fron. 

 
 

1. DO OBJETO  
1.1 O objeto da presente Chamada Pública consiste na aquisição, por meio de beneficiários 

fornecedores e organizações fornecedoras, de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do 

Empreendedor Familiar Rural, destinados a alimentação dos militares do 17º Batalhão de 

Fronteira, (17º B Fron), conforme especificações, quantidades e valores de referência estipulados no 

Anexo I deste Edital. 

 

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
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13.1 As despesas decorrentes deste certame correrão por conta do orçamento de 2017/2018, nas 

seguintes dotações orçamentárias:  

 - Fonte: 0100000000, ND: 339030, PI E6SUCOLA1QR, Gestão 00001, UG 160145, PTRES: 

088961. 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  
3.1. Poderão participar desta Chamada Pública: 

a) os beneficiários fornecedores, constituídos pelos 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, 

individualmente ou através de grupos informais, que disponham da Declaração de Aptidão ao 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – DAP Física, e que atendam a todas as 

exigências constantes deste Edital; e 

b) as organizações fornecedoras, constituídos por cooperativas e outras organizações 

formalmente constituídas como pessoa jurídica de direito privado que detenham a Declaração de 

Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – DAP Pessoa Jurídica, e 

que atendam a todas as exigências constantes deste Edital.  

 

4. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E 

DAS PROPOSTAS 
4.1 Os beneficiários fornecedores e organizações fornecedoras de agricultores familiares, interessados 

em participar desta Chamada Pública, deverão apresentar os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

(envelope nº 01) e a PROPOSTA DE VENDA (envelope nº 2), em dois envelopes distintos, 

devidamente lacrados (colados), até o dia e hora marcados para abertura dos envelopes e julgamento 

desta Chamada Pública.  

4.2 Sugerimos fazer constar na sua parte externa, a seguinte inscrição: 

 

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
Ao Sr. Presidente da CPL/17º Batalhão de Fronteira, (17º B Fron).  

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 1/2017 - Aquisição de Gêneros Alimentícios da 

Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural.  

PROPONENTE: (Razão Social da fornecedor).  

CPF/CNPJ nº: (da fornecedor)  

Endereço: (completo) Telefone, Fax e e-mail: (informar todos se houver).  

 

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE VENDA 
Ao Sr. Presidente da CPL/17º Batalhão de Fronteira, (17º B Fron).  

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 1/20167- Aquisição de Gêneros Alimentícios da 

Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural.  

PROPONENTE: (Razão Social do fornecedor).  

CPF/CNPJ nº: (do fornecedor)  

Endereço: (completo) Telefone, Fax e e-mail: (informar todos se houver). 

 

5. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 01 
5.1 Para o processo de habilitação dos beneficiários fornecedores individuais, conforme discriminados 

no item 3, letra a), estes deverão apresentar à CPL os documentos relacionados abaixo para serem 

avaliados e aprovados: 

a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); e 

b) cópia da DAP Física, emitida nos últimos 60 (sessenta) dias; 

c) Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção 
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própria, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital; 

d) Declaração de atendimento aos limites individuais de venda por agricultor ou unidade 

familiar, conforme modelo constante do Anexo V deste Edital. 

5.2. Para o processo de habilitação dos beneficiários fornecedores organizados em grupos informais, 

conforme discriminados no item 3, letra a), estes deverão apresentar à Comissão Permanente de 

Licitação (CPL), os documentos relacionados abaixo para serem avaliados e aprovados: 

a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) de cada Agricultor Familiar 

participante; 

b) cópia da DAP Física de cada Agricultor Familiar participante, emitida nos últimos 60 

(sessenta) dias; 

c) Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção 

própria, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital; e 

d) Declaração de atendimento aos limites individuais de venda por agricultor ou unidade 

familiar, conforme modelo constante do Anexo V deste Edital. 

5.3 Para o processo de habilitação das organizações fornecedoras, conforme discriminados no item 3, 

letra b), estes deverão apresentar à Comissão Permanente de Licitação (CPL), os documentos 

relacionados abaixo para serem avaliados e aprovados:  

a)  prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP Jurídica), para associações e/ou 

cooperativas, emitida nos últimos 60 (sessenta) dias; 

c) cópia da Certidão Conjunta de Regularidade com os Tributos Federais e quanto à 

Dívida Ativa da União, em vigor;  

d) prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, em vigor, conforme legislação 

tributária do Município expedidor da empresa que ora se habilita para este certame. A(s) 

Certidão (ões) deverá (ão) expressar de forma clara e objetiva, a situação da licitante em relação 

a totalidade dos tributos (Mobiliários e Imobiliários) a cargo da Fazenda Municipal. Mesmo no 

caso de a empresa não possuir imóvel (is) em seu nome, ou seja, isenta de qualquer imposto 

municipal, deverá (ão) ser apresentada(s) certidão (ões) emitida(s) pela Fazenda Municipal;  

e) prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), em 

vigor, demonstrando a situação regular ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;  

f) prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), em vigor, demonstrando a 

situação regular relativa aos encargos sociais instituídos por lei;  
g) cópia do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade e comprovação do seu 

representante legal, devidamente Registrado na Junta Comercial, no caso de cooperativas, ou no 

Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de associações. No caso de 

empreendimentos familiares, deverá ser apresentada cópia do Contrato Social, registrado em 

Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica;  

h) cópia autenticada do Alvará de Licença para Localização ou Exercício da Atividade, 

com prazo de validade em vigência; 

i) Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção 

própria, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital; 

j) Declaração de atendimento aos limites individuais de venda por agricultor ou unidade 

familiar, conforme modelo constante do Anexo V deste Edital. 

5.4 Os documentos expedidos pela INTERNET poderão ser apresentados em forma original ou 

cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos à verificação de sua 

autenticidade através de consulta realizada pela Comissão Permanente de Licitação.  

 

6. DA PROPOSTA DE VENDA - ENVELOPE Nº 02  
6.1. Deverá ser apresentado a Proposta de Venda, conforme modelo constante do Anexo III deste 

Edital, devidamente preenchida, devendo obedecer ao que se segue:  



(Edital Chamada Pública de compra nº 01/2017-17º B Fron, de 1º AGO 2017, NUP nº 64055.005351/2017-19                           

                                                                                                                                                                                Fl nº 4 / 25) 

 

a) Ser formulada em 01 (uma) via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo a 

identificação do beneficiário ou da organização fornecedora, datada e assinada em sua última folha e 

rubricada nas demais (se houver) por seu representante legal;  

b) Conter a discriminação completa dos gêneros alimentícios ofertados, conforme 

especificações do anexo I do presente Edital, bem como a quantidade a ser fornecida; e 

c) Preço unitário e total para cada item ofertado, com os valores expressos em reais, sendo 

02 (duas) casas após a vírgula. No preço deverão estar incluídas todas as despesas referentes ao 

cumprimento do objeto, tais como: transporte, carga e descarga, tributos, impostos e outros.  
6.2. Não serão levadas em consideração quaisquer outras vantagens não previstas neste edital.  

 

7. DOS PROCEDIMENTOS DE ABERTURA DOS ENVELOPES  
7.1 A Comissão Permanente de Licitação fará a abertura dos envelopes para julgamento das propostas 

na data, horário e local estipulados no preâmbulo deste Edital. 

7.2 No dia da abertura dos envelopes, a Comissão Permanente de Licitação fará a abertura dos 

Envelopes de Nr 1 – Documentos de Habilitação, relativos à habilitação dos competidores, 

verificando-se a conformidade da documentação apresentada com o item 4 deste edital. 

7.3 Será desclassificado o competidor que não apresentar toda a documentação de habilitação, ou o 

fizer com documentos rasurados ou ilegíveis. 

7.4 Ao competidor inabilitado será devolvido o respectivo Envelope Nr 2, sem ser aberto. 

7.5 Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes de Nr 2 - 

Proposta de Venda, dos competidores habilitados, serão abertos. 

7.6 As propostas de venda dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item 8 deste 

edital. 

7.7 Não serão recebidas documentações e propostas fora do prazo estabelecido neste Edital.  

 

8. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
8.1 O critério de julgamento das propostas será o de preço mais vantajoso apresentado pelos 

proponentes, considerando os preços de referência do constantes do Anexo I, cujos valores não podem 

ser superiores àquele. 

8.2 Serão consideradas as propostas que preencham as condições de habilitação fixadas nesta Chamada 

Pública.  

8.3 A análise das propostas levará em consideração a discriminação do produto ofertado, a 

disponibilidade de entrega do material e o valor ofertado por cada item a ser contratado. 

8.4 Cada beneficiário fornecedor, individual ou em organização informal, ou organização fornecedora, 

deverá obrigatoriamente ofertar sua quantidade de alimentos, discriminando-os, com preço unitário, 

observando as condições fixadas neste Edital.  

8.5 A CPL classificará as propostas, considerando-se a ordenação crescente dos valores, pelo menor 

preço ofertado para cada item a ser contratado. 

8.6 Os critérios de desempate seguirá o disposto no art. 7o, §2o da Resolução GGPAAA no 50, de 26 

de setembro de 2012, são: 
I - agricultores familiares do município; 

 

II - comunidades tradicionais, quilombolas ou indígenas; 

 

III - assentamentos da reforma agrária; 

 

IV - grupos de mulheres; 

Caso ainda não seja possível a classificação, será realizado sorteio na data limite de apresentação 

das propostas. 

8.7 Em não se obtendo na proposta vencedora as quantidades necessárias para os itens a serem 

contratados, estas poderão ser complementadas com as propostas seguintes, de acordo com a ordem de 

classificação, de forma a suprir totalmente as necessidades do 17º Batalhão de Fronteira. 
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8.8 Serão desclassificadas as propostas de beneficiários ou organizações fornecedoras que não 

apresentarem valor igual ou inferior ao valor de referência para o item a ser contratado, e que não 

apresentarem perspectiva de entrega dos produtos de acordo com as necessidades do 17º Batalhão de 

Fronteira. 

8.9 Se todos os competidores forem inabilitados, todas as propostas forem desclassificadas, ou as 

propostas válidas, somadas, não contemplarem a quantidade necessária de gêneros alimentícios a 

serem adquiridos pelo 17º Batalhão de Fronteira, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o 

prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta, livres das causas 

que as inabilitaram ou desclassificaram. 

8.10 Do julgamento das propostas será lavrada Ata. 

 

9. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
9.1 Será dada publicidade do julgamento das propostas por meio de afixação da Ata de julgamento das 

propostas em mural visível no 17º Batalhão de Fronteira, por meio de notificação por e-mail aos 

proponentes, e por divulgação da Ata nos meios de comunicação da cidade de Corumbá, MS, no prazo 

de até 24 (vinte e quatro) horas da realização do ato. 

 

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  
10.1 Declarados os vencedores, qualquer participante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a 

intenção de recorrer, no prazo de até 3 (três) dias corridos da divulgação dos resultados. 

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

importará preclusão do direito de recurso. Os recursos imotivados ou insubsistentes não serão 

recebidos. 

10.3 Os recursos administrativos obedecerão as disposições contidas na Lei nº 9.784, de 1999. 

 

11. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS  
11.1 As amostras dos produtos a serem adquiridos pelo 17º Batalhão de Fronteira, deverão ser 

apresentadas, pelo fornecedor vencedor, no Setor de Aprovisionamento do 17º Batalhão de Fronteira, 

sito a  Rua Cáceres, n° 425, Centro, Corumbá - MS, em até 3 (três) dias úteis após a divulgação dos 

resultados, pelo que serão submetidos aos testes necessários, avaliação e aprovação por parte do Chefe 

do Setor. 

11.2 As amostras deverão ser identificadas com o número do Edital de Chamada Pública, o nome do 

fornecedor e a especificação do produto.  

11.3 A não apresentação das amostras, ou a apresentação em desacordo com as exigências deste edital, 

implicará na automática desclassificação do item e/ou da proposta, podendo a Comissão Permanente 

de Licitação (CPL), convocar o próximo colocado habilitado para apresentação das amostras e 

efetivação da contratação. 

 

12. DA CONTRATAÇÃO  
12.1 Uma vez declarado os vencedores pela Comissão Permanente de Licitação CPL, e após aprovação 

das amostras pelo Chefe do Setor de Aprovisionamento do 17º B Fron, os proponentes deverão assinar 

o Contrato, conforme minuta constante do Anexo VI deste Edital, no prazo de 03 (três) dias úteis após 

a notificação oficial, sem quaisquer ônus adicionais.  

12.2 O prazo de vigência para aquisição dos gêneros alimentícios da agricultura familiar, será de 12 

(doze) meses. 

 

13. DOS LOCAIS DE ENTREGA E DA PERIODICIDADE  
13.1 Os gêneros alimentícios deverão ser entregues semanalmente no Depósito do Setor de 

Aprovisionamento do 17º B Fron, em dia definido por aquele Setor, conforme cronograma fornecido 
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por aquele até a quinta-feira da semana anterior, iniciando no máximo 72 (setenta e duas) horas após a 

emissão da nota de empenho. 

 

14. DO PAGAMENTO  
14.1 Os pagamentos estarão condicionados a disponibilidade do Tesouro Nacional, após verificada 

a efetiva entrega/fornecimento dos produtos, mediante protocolização da nota fiscal correspondente, 

devidamente atestada pelo responsável pela conferência do fornecimento dos gêneros alimentícios.                                                         

 

15. DAS RESPONSABILIDADES DOS FORNECEDORES  
15.1 Os fornecedores que aderirem a este processo declaram que atendem a todas as exigências legais 

e regulatórias a execução do seu objeto e que possuem autorização legal para fazer a proposta, 

sujeitando-se, em caso de declaração falsa, à pena de suspensão temporária de participação em 

licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, bem como às penalidades da 

legislação civil e penal aplicáveis.  

15.2 O fornecedor se comprometerá a fornecer os gêneros alimentícios conforme as quantidades 

ofertadas, em padrão de identidade e qualidade estabelecidas na legislação vigente e as especificações 

técnicas elaboradas pelo responsável pelo recebimento dos gêneros alimentícios da agricultura 

familiar.  

15.3 O fornecedor se comprometerá a fornecer os gêneros alimentícios nos preços estabelecidos nesta 

Chamada Pública, durante o período de vigência do contrato.  

15.4 O fornecedor se comprometerá a entregar os gêneros alimentícios diretamente no 17º Batalhão de 

Fronteira, de acordo com o cronograma fornecido pelo Chefe do Setor de Aprovisionamento.  

 

16. DAS PENALIDADES  
16.1 Poderão ser aplicadas a Contratada, em caso de descumprimento a alguma das condições e 

exigências estipuladas neste edital, as seguintes penalidades, dentre outras:  

a) advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

b) multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor do fornecimento, por dia de atraso, 

até o limite máximo de 2% (dois por cento); 

c) multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor da nota de empenho, no caso de recusa 

em fornecer os bens, aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

d) multa de 2% (dois por cento) do valor da nota de empenho, no caso de descumprimento de 

qualquer outra obrigação pactuada; 

e) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 

anos;  

f) 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 

Contratante pelos prejuízos causados. 

16.2 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na 

Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

16.3 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará 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. 

16.4 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, observada a realização do cadastro 

por parte da Contratada. 

 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
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17.1 Os produtos da Agricultura Familiar e dos Empreendedores Familiares Rurais a serem fornecidos 

para a alimentação dos militares, em conformidade com o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), 

serão gêneros alimentícios, priorizando, sempre que possível, os alimentos orgânicos e/ou agro 

ecológicos.  

17.2 Os limites individuais de venda dos beneficiários e organizações fornecedoras são aqueles 

estabelecidos pelo Artigo 19 do Decreto nº 7.775, de 4 de julho de 2012. 

17.3 Os produtos da agricultura familiar devem atender o que determina a legislação sanitária a nível 

Federal, Estadual e Municipal. 

17.4 A apresentação da proposta pela licitante implica aceitação deste edital, bem como das normas 

legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de 

todas as disposições contidas nesta licitação.  

17.5 Os documentos apresentados na forma de cópias reprográficas deverão estar autenticados.  

17.6 Todos os documentos deverão ser apresentados, se possível, em folha tamanho A4.  

17.7 Os envelopes não abertos contendo a documentação dos licitantes ficarão em posse da Comissão 

de Licitações, à disposição das mesmas, pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos após a conclusão da 

licitação. Ao término deste prazo os mesmos serão destruídos.  

17.8 Os casos omissos deste Edital serão decididos pela Comissão Permanente de Licitação CPL do 

17º Batalhão de Fronteira. 

17.9 O processo licitatório encontra-se à disposição dos interessados na Seção de Aquisições, 

Licitações e Contratos do 17º Batalhão de Fronteira. E-mail para dúvidas e esclarecimentos: 

salc.17bfron@yahoo.com.br.  

 

18. DOS ANEXOS  
18.1 Parte integrante deste edital:  

18.1.1 Anexo I – Relação dos gêneros a serem adquiridos e valores de referência.  

18.1.2 Anexo II – Planilha de Formação de Preços. 

18.1.3 Anexo III – Modelo de Projeto de Venda. 

18.1.4 Anexo IV – Modelo de Declaração de Produção Própria. 

18.1.5 Anexo V – Modelo da Declaração de Atendimento ao Limite Individual de Venda. 

18.1.6 Anexo VI – Minuta do Contrato.  

 

 

 

Corumbá, MS, 1º de agosto de 2017. 

 

 

 

 

NILLER ANDRE DE CAMPOS – Ten Cel  

Ordenador de Despesas do do 17º B Fron 

 

 

 

 

 

 

AGNALDO JOSE HELEODORO DE ARRUDA – 2º Ten  

Presidente da Comissão Permanente de Licitação do 17º B Fron 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

17º BATALHÃO DE FRONTEIRA 

(BC Prov MG/1842) 

BATALHÃO ANTÔNIO MARIA COELHO 

 

 

 

ANEXO I – RELAÇÃO DOS GÊNEROS A SEREM ADQUIRIDOS E VALORES DE 

REFERÊNCIA 

 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO  UND QTD Valor Médio  V. TOTAL 

1 
Abobrinha brasileira in natura, de 1ª 

qualidade, prazo de validade 07 dias. 
kg 500 3,77 1.883,33 

2 
Beterraba extra sem folhas, de 1ª 

qualidade, prazo de validade 07 dias. 
kg 800 2,80 2.240,00 

3 

Cebola in natura, uso culinário, 

branca, de 1ª qualidade, prazo de 

validade 01 meses. 

kg 400 3,13 1.253,33 

4 
Cenoura extra sem folhas, de 1ª 

qualidade, prazo de validade 01 mês. 
kg 800 3,13 2.506,67 

5 

Chuchu in natura, variedade verde, de 

1ª qualidade, prazo de validade 07 

dias. 

kg 400 3,23 1.293,33 

6 

Fruta in natura, tipo banana, espécie 

nanica, de 1ª qualidade, prazo de 

validade 07 dias. 

kg 800 3,50 2.800,00 

7 

Fruta in natura, tipo banana, espécie 

prata, de 1ª qualidade, prazo de 

validade 07 dias. 

kg 800 5,17 4.133,33 

8 

Fruta in natura, tipo banana, espécie 

da terra, de 1ª qualidade, prazo de 

validade 07 dias. 

kg 300 5,77 1.730,00 

9 

Fruta in natura, tipo laranja, espécie 

pera, aplicação alimentar, de 1ª 

qualidade, prazo de validade 07 dias 

kg 1000 2,63 2.633,33 
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10 

Fruta in natura, tipo limão, espécie 

taiti, 1ª qualidade, prazo de validade 

07 dias 

kg 300 3,80 1.140,00 

11 

Fruta in natura, tipo maçã, espécie 

fuji , de 1ª qualidade, prazo de 

validade 07 dias. 

kg 1000 3,97 3.966,67 

12 

Fruta in natura, tipo melancia, espécie 

redonda, alimentar, de 1ª qualidade, 

prazo de validade 07 dias. 

kg 500 2,08 1.041,67 

13 

Fruta in natura, tipo melão, espécie 

amarelo, aplicação alimentar, de 1ª 

qualidade, prazo de validade 07 dias. 

kg 700 3,87 2.706,67 

14 

Fruta in natura, tipo tangerina, 

espécie ponkan, de 1ª qualidade, prazo 

de validade 07 dias 

kg 1000 4,13 4.133,33 

15 
Fruta in natura, tipo uva, espécie 

rubi/Itália, prazo validade 07 dias. 
kg 250 10,30 2.575,00 

16 

Legume in natura, tipo mandioca 

comum, de 1ª qualidade, prazo de 

validade 07 dias. 

kg 450 2,80 1.260,00 

17 

Legume in natura, tipo pimentão, 

espécie amarelo, prazo de validade 

15 dias. 

kg 450 13,97 6.285,00 

18 

Legume in natura, tipo pimentão, 

espécie verde, prazo de validade 15 

dias. 

kg 450 6,20 2.790,00 

19 

Legume in natura, tipo rabanete, 

comum , sem folhas, de 1ª qualidade, 

prazo de validade 07 dias. 

kg 450 4,80 2.160,00 

20 

Legume in natura, tipo pepino, 

espécie salada, prazo de validade 15 

dias. 

kg 600 4,30 2.580,00 

21 

Legume in natura, tipo tomate, 

espécie cereja de 1ª qualidade, 

validade 07 dias. 

kg 2000 5,20 10.400,00 

22 

Verdura in natura, tipo alface, espécie 

crespa, aplicação alimentação 

humana, de 1ª qualidade, prazo de 

validade 07 dias. 

Mç 120 

g 
750 2,87 2.150,00 
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23 

Verdura in natura, tipo alface, espécie 

lisa, aplicação alimentação humana, 

de 1ª qualidade, prazo de validade 07 

dias. 

Mç 120 

g 
750 3,30 2.475,00 

24 

Verdura in natura, tipo repolho verde, 

espécie comum, aplicação culinária 

em geral, características adicionais 

aparado, de 1ª qualidade, prazo de 

validade 07 dias. 

kg 750 3,53 2.650,00 

25 
Verdura in natura, tipo rúcula, espécie 

comum, prazo de validade 07 dias. 

Mç 120 

g 
500 4,17 2.083,33 

26 

Verdura in natura, tipo batata doce, 

espécie comum, de 1ª qualidade, 

prazo de validade 07 dias 

kg 500 3,13 1.566,67 

27 
Peixe in natura, espécie pintado, 

apresentação filé, congelado. 
kg 500 45,83 22.916,67 

28 
Presunto, sem capa de gordura, de 1ª 

qualidade, prazo de validade 03 meses 
kg 1000 23,97 23.966,67 

29 

Queijo, tipo mussarela, de 1ª 

qualidade, prazo de validade 03 

meses. 

kg 1500 33,83 50.750,00 

30 

Ameixa seca sem caroço caixa com 

10 kg, de 1ª qualidade, prazo de 

validade 3 meses 

10 kg 30 295,23 8.857,00 

31 

Verdura in natura, tipo Brócolis, 

espécie japonês (comum), prazo de 

validade 07 dias. 

kg 300 11,20 3.360,00 

32 Agrião, em pé Mç 500 5,13 2.566,67 

33 Doce de leite Kg 300 27,67 8.300,00 

34 Cebolinha Mç 300 3,37 1.010,00 

35 Coentro Mç 500 4,30 2.150,00 

36 Couve flor Mç 300 7,87 2.360,00 

37 Acelga Mç 300 5,30 1.590,00 

38 Abacaxi Kg 600 4,30 2.580,00 

39 Vagem Kg 200 13,83 2.766,67 
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40 Rúcula Mç 200 4,30 860,00 

41 Berinjela Kg 2000 4,53 9.066,67 

42 Couve manteiga Mç 1000 3,87 3.866,67 

43 Quiabo Kg 200 8,13 1.626,67 

44 Abobora Cabotiã Kg 1000 3,60 3.600,00 

45 Alho kg 310 R$ 25,37 R$ 7.864,70 

46 Bergamota comum kg 150 R$ 3,72 R$ 446,40 

47 Mamão papaia kg 320 R$ 3,70 R$ 1.110,00 

48 Cebola  kg 1000 R$ 4,00 R$ 600,00 

49 Batata inglesa kg 1300 R$ 4,30 R$ 1.376,00 

50 Mandioquinha kg 90 R$ 5,83 R$ 5.830,00 

50 Tomate salada kg 1200 R$ 5,68 R$ 7.384,00 

51 
Ovo, extra, 71 g, galinha, branco, de 1ª 

qualidade, prazo de validade mínima de 07 

dias. 
dúzia 950 R$ 14,25 R$ 1.282,50 

52 Agrião kg 100 R$ 6,23 R$ 7.476,00 

53 Alho poró kg 30 R$ 4,85 R$ 4.607,50 

54 Manjericão kg 15 R$ 11,30 R$ 1.130,00 

55 Salsão kg 10 R$ 11,29 R$ 338,70 

56 BOLO SIMPLES,  kg 100 R$ 15,17 R$ 227,55 

 

57 
PÃO  Tipo Caseiro und 6.000 R$ 6,60 R$ 66,00 

TOTAL  

R$ 264,369,70 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

17º BATALHÃO DE FRONTEIRA 

(BC Prov MG/1842) 

BATALHÃO ANTÔNIO MARIA COELHO 

 

 

ANEXO II – PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

 

ITE

M 
ESPECIFICAÇÃO  UND QTD 

Preço 

Fornecedo

r 1  

Preço 

Fornecedo

r 2  

Preço 

Fornecedor 

3  

Valor 

Médio 
Valor Total  

1 

Abobrinha 
brasileira in natura, 

de 1ª qualidade, 

prazo de validade 

07 dias. 

kg 500      

2 

Beterraba extra 

sem folhas, de 1ª 

qualidade, prazo de 

validade 07 dias. 

kg 800      

3 

Cebola in natura, 

uso culinário, 

branca, de 1ª 

qualidade, prazo de 

validade 01 meses. 

kg 400      

4 

Cenoura extra sem 

folhas, de 1ª 

qualidade, prazo de 

validade 01 mês. 

kg 800      

5 

Chuchu in natura, 

variedade verde, de 

1ª qualidade, prazo 

de validade 07 dias. 

kg 400      

6 

Fruta in natura, tipo 

banana, espécie 

nanica, de 1ª 

qualidade, prazo de 

validade 07 dias. 

kg 800      

7 

Fruta in natura, tipo 

banana, espécie 

prata, de 1ª 

qualidade, prazo de 

validade 07 dias. 

kg 800      
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8 

Fruta in natura, tipo 

banana, espécie da 

terra, de 1ª 

qualidade, prazo de 

validade 07 dias. 

kg 300      

9 

Fruta in natura, tipo 

laranja, espécie 

pera, aplicação 

alimentar, de 1ª 

qualidade, prazo de 

validade 07 dias 

kg 1000      

10 

Fruta in natura, tipo 

limão, espécie 

taiti, 1ª qualidade, 

prazo de validade 

07 dias 

kg 300      

11 

Fruta in natura, tipo 

maçã, espécie fuji 
, de 1ª qualidade, 

prazo de validade 

07 dias. 

kg 1000      

12 

Fruta in natura, tipo 

melancia, espécie 

redonda, alimentar, 

de 1ª qualidade, 

prazo de validade 

07 dias. 

kg 500      

13 

Fruta in natura, tipo 

melão, espécie 

amarelo, aplicação 

alimentar, de 1ª 

qualidade, prazo de 

validade 07 dias. 

kg 700      

14 

Fruta in natura, tipo 

tangerina, espécie 

ponkan, de 1ª 

qualidade, prazo de 

validade 07 dias 

kg 1000      

15 

Fruta in natura, tipo 

uva, espécie 

rubi/Itália, prazo 

validade 07 dias. 

kg 250      

16 

Legume in natura, 

tipo mandioca 

comum, de 1ª 

qualidade, prazo de 

validade 07 dias. 

kg 450      
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17 

Legume in natura, 

tipo pimentão, 

espécie amarelo, 

prazo de validade 

15 dias. 

kg 450      

18 

Legume in natura, 

tipo pimentão, 

espécie verde, 

prazo de validade 

15 dias. 

kg 450      

19 

Legume in natura, 

tipo rabanete, 

comum , sem 

folhas, de 1ª 

qualidade, prazo de 

validade 07 dias. 

kg 450      

20 

Legume in natura, 

tipo pepino, 

espécie salada, 

prazo de validade 

15 dias. 

kg 600      

21 

Legume in natura, 

tipo tomate, espécie 

cereja de 1ª 

qualidade, validade 

07 dias. 

kg 2000      

22 

Verdura in natura, 

tipo alface, espécie 

crespa, aplicação 

alimentação 

humana, de 1ª 

qualidade, prazo de 

validade 07 dias. 

Mç 

120 g 
750      

23 

Verdura in natura, 

tipo alface, espécie 

lisa, aplicação 

alimentação 

humana, de 1ª 

qualidade, prazo de 

validade 07 dias. 

Mç 

120 g 
750      

24 

Verdura in natura, 

tipo repolho verde, 

espécie comum, 

aplicação culinária 

em geral, 

características 

adicionais aparado, 

de 1ª qualidade, 

prazo de validade 

kg 750      
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07 dias. 

25 

Verdura in natura, 

tipo rúcula, 

espécie comum, 

prazo de validade 

07 dias. 

Mç 

120 g 
500      

26 

Verdura in natura, 

tipo batata doce, 

espécie comum, de 

1ª qualidade, prazo 

de validade 07 dias 

kg 500      

27 

Peixe in natura, 

espécie pintado, 

apresentação filé, 

congelado. 

kg 500      

28 

Presunto, sem 

capa de gordura, de 

1ª qualidade, prazo 

de validade 03 

meses 

kg 1000      

29 

Queijo, tipo 

mussarela, de 1ª 

qualidade, prazo de 

validade 03 meses. 

kg 1500      

30 

Ameixa seca sem 

caroço caixa com 

10 kg, de 1ª 

qualidade, prazo de 

validade 3 meses 

10 kg 30      

31 

Verdura in 

natura, tipo 

Brócolis, espécie 

japonês (comum), 

prazo de validade 

07 dias. 

kg 300      

32 Agrião, em pé Mç 500      

33 Doce de leite Kg 300      

34 Cebolinha Mç 300      

35 Coentro Mç 500      
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36 Couve flor Mç 300      

37 Acelga Mç 300      

38 Abacaxi Kg 600      

39 Vagem Kg 200      

40 Rúcula Mç 200      

41 Berinjela Kg 2000      

42 Couve manteiga Mç 1000      

43 Quiabo Kg 200      

44 Abobora Cabotiã Kg 1000      

45 Alho kg 310      

46 Bergamota comum kg 150      

47 Mamão papaia kg 320      

48 Cebola  kg 1000      

49 Batata inglesa kg 1300      

50 Mandioquinha kg 90      

50 Tomate salada kg 1200      

51 

Ovo, extra, 71 g, 

galinha, branco, de 1ª 

qualidade, prazo de 

validade mínima de 07 

dias. 

dúzia 950      

52 Agrião kg 100      

53 Alho poró kg 30      

54 Manjericão kg 15      

55 Salsão kg 10      

56 BOLO SIMPLES,  kg 100      

 

57 
PÃO  Tipo Caseiro und 6.000      

TOTAL    
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Fornecedor 1: ,  

Fornecedor 2: . 

Fornecedor 3: 

 

Corumbá, MS,       de                      de 2017. 

 

AGNALDO JOSE HELEODORO DE ARRUDA – 2º Ten 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação do 17º B Fron 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

17º BATALHÃO DE FRONTEIRA 

(BC Prov MG/1842) 

BATALHÃO ANTÔNIO MARIA COELHO 

 

 

 

ANEXO III – MODELO DE PROJETO DE VENDA. 

 
 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR  

Identificação da proposta em atendimento ao Edital da Chamada Publica nº 01/2017-17º B Fron 

I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

A – Organização Fornecedora (Grupo Formal) 

1. Nome do Proponente 2. CNPJ 

 

3. Endereço 

 

4. Município: 5. CEP: 

6. Nome do representante Legal 

 

7. CPF: 8. DDD/Fone 

9. Banco 

 

10. Nº da Agencia 11. Nº da Conta 

B – Beneficiário Fornecedor (Individual ou em Grupo Informal) 

1. Nome do proponente  

 

2. Endereço 

 

3. Município 3. CEP 

5. Nome da Entidade Articuladora 

 

6. CPF 8. DDD/Fone 

C – Fornecedores participantes 

1. Nome 2. CPF 3. DAP 
4. Nº da 

Agencia 

5. Nº da Conta 

Corrente  

     

     

     

     

 

II – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS 

 

1. Identificação do Agricultor 2. Produto 
3. 

Unidade 
4. Quantidade 

5. 

Preço/Unidade 

6. Valor 

Total  

Nome 
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CPF      

Nº DAP Total agricultor  

 

Nome 

 

     

CPF      

Nº DAP Total agricultor  

 

Nome 

 

     

CPF      

Nº DAP Total agricultor  

 

III – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO 

1. Produto 2. Unidade 3. Quantidade 4. Preço/Unidade 5. Valor Total por 

Produto 

     

Total do projeto  

 

IV – DESCREVER OS MECANISMO DE ACOMPANHAMENTO DAS ENTREGAS 

DOS PRODUTOS  

 

 

 

 
 

V – CARACTERÍSTICAS DO FORNECEDOR PROPONENTE (breve historico, 

numero de sócios, missão, área de abrangência) 

 

 

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 

 

Fone/E-mail:________________ 

 

CPF: 

 

Local e Data: Agricultores Fornecedores do Grupo Informal Assinatura  
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

17º BATALHÃO DE FRONTEIRA 

(BC Prov MG/1842) 

BATALHÃO ANTÔNIO MARIA COELHO 

 

 

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA 

 

ORGANIZAÇÃO FORNECEDORA (GRUPO FORMAL) 

 

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA (CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017 – 17º B Fron) 

 

 

Eu, representante da Cooperativa/Associação______________________________________, 

com CNPJ nº __________________________________________ e DAP Jurídica nº 

___________________________________ declaro para os devidos fins que os gêneros alimentícios 

relacionados no projeto de venda no nome dos sócios são produzidos nas suas Unidades de Produção 

Familiar.  

 

Município, _____________, _______, ______________ de 2017 

 

 

____________________________________ 

Assinatura 

 

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

 

 

BENEFICIÁRIO FORNECEDOR (GRUPO INFORMAL* OU FORNECEDOR INDIVIDUAL) 

* No caso de Grupo Informal, todos os integrantes do Grupo deverão entregar a declaração 

individualmente OU adaptar esta declaração conjuntamente (mencionando todos os nomes, CPFs, 

DAPs e assinaturas). 
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DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA (CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017 – 17º B Fron) 

 

Eu, __________________________________________________________________________, 

CPF nº __________________________________________, DAP nº___________________________ 

declaro para os devidos fins que os gêneros alimentícios relacionados no projeto de venda em meu 

nome são produzidos na minha Unidade de Produção Familiar. 

 

Município, _____________, _______, ______________ de 2017 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

17º BATALHÃO DE FRONTEIRA 

(BC Prov MG/1842) 

BATALHÃO ANTÔNIO MARIA COELHO 

 

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO LIMITE INDIVIDUAL 

DE VENDA 

 

ORGANIZAÇÃO FORNECEDORA (GRUPO FORMAL) 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO CONTROLE DO ATENDIMENTO DO 

LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA DOS COOPERADOS/ASSOCIADOS 

 

Eu, representante da Cooperativa/Associação _______________________________________, 

com CNPJ nº ____________________ e DAP Jurídica nº ___________________________________ 

sediada 

_____________________________________________________________________(endereço 

completo), por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a) 

__________________________________________________________________________________, 

portador da Carteira de Identidade nº ___________________ firmado abaixo, declaro sob as penas da 

lei, para fins de participação na Chamada Pública nº 01/2017-17º B Fron, que serão respeitados o 

montante máximo de venda de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por ano por unidade familiar, em 

atendimento à determinação constante do Decreto nº 7.775/2012. 

 

Município, _____________, _______, ______________ de 2017 

 

 

____________________________________ 

Assinatura 

 

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

 

BENEFICIÁRIO FORNECEDOR (GRUPO INFORMAL* OU FORNECEDOR INDIVIDUAL) 

* No caso de Grupo Informal, todos os integrantes do Grupo deverão entregar a declaração 

individualmente OU adaptar esta declaração conjuntamente (mencionando todos os nomes, CPFs, 

DAPs e assinaturas). 
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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO CONTROLE DO ATENDIMENTO DO 

LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA 

 

 

Eu, __________________________________________________________________, 

CPF nº __________________________________________, DAP nº _________________________, 

declaro sob as penas da lei, para fins de participação na Chamada Pública nº 01/2017-17º B Fron, que 

respeitarei o montante máximo de venda de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por ano por unidade 

familiar, em atendimento à determinação constante do Decreto nº 7.775/2012. 

 

Município, _____________, _______, ______________ de 2017 

 

____________________________________ 

Assinatura 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

17º BATALHÃO DE FRONTEIRA 

(BC Prov MG/1842) 

BATALHÃO ANTÔNIO MARIA COELHO 

 

ANEXO VI - MINUTA DO TERMO DE  CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 

 

TERMO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO NR __/2017, PARA AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 

 

NÚMERO ÚNICO DO PROCESSO:  64055.005351/2017-19 

 

 

A UNIÃO, por intermédio do Exército Brasileiro, neste ato representado pelo 17º Batalhão de 

Fronteira ( 17º B Fron), Instituição da Administração Direta, c Rua Cáceres, n° 425, Centro, 

Corumbá - MS, inscrito no CNPJ sob o nº 09.632.016/0001-91, neste ato representado pelo   Senhor 

Ordenadador de Depessas Tenente Coronel NILLER ANDRÉ DE CAMPOS, nomeado pelo DOU nº 

126, de 6 de julho de 2015, inscrito no CPF nº 120.685.778-10, doravante denominada 

CONTRATANTE, de um lado, e, do outro, a ............(Empresa/Agricultor)............, doravante 

denominada simplesmente CONTRATADO (A), com sede no ..........(Endereço Completo).........., 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº ____________, neste ato representada pelo(a) Sr(a) _________, 

identidade nº ____________ e CPF nº ___________, residente e domiciliado(a)  ..........(Cidade).........., 

celebram o presente Contrato, após a realização da Chamada Pública nº 1/2017, pelas condições 

estabelecidas no edital e seus anexos, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que 

seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PROCEDIMENTO 

 1.1 O presente contrato obedece aos termos do edital da CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2017-

17º B Fron, com fundamento legal no: Inciso V  e § 1º do Decreto nº 7.775, de 4 de julho de 2012, Art. 

1º, § 2º do Decreto nº 8.473, de 22 de junho de 2015, Resolução GGPAA nº 50, de 26 de setembro de 

2012, e com aplicações subsidiárias da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

 2.1 O presente contrato tem por objetivo a aquisição exclusiva de gêneros alimentícios, 

produzidos pela agricultura familiar, de produtores organizados individualmente, em grupos formais 

ou informais, destinados ao preparo das refeições oferecidas aos militares do 17º Batalhão de 

Fronteira, em atendimento ao Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, atendendo à determinação 

contida no Decreto nº 8.473, de 22 de junho de 2015, conforme condições definidas no Edital e 

Anexos da CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2017, dos itens abaixo discriminados: 

 

Item Gêneros Und Qtd 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

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

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

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR:  
 3.1 Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos na cláusula segunda 

do presente contrato, o (a) CONTRATADO (a) receberá o valor de R$ …................. 

(….............................), obedecendo-se aos limites individuais de venda dos beneficiários e 

organizações fornecedoras, estabelecidos pelo Artigo 19 do Decreto nº 7.775, de 4 de julho de 2012.  

 3.2 O valor acima estipulado inclui todas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, 

assim como encargos fiscais, sociais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas que 

fizerem necessárias ao cumprimento do presente ajuste.  

 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 4.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto da CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2017 

correrão a contar dos recursos provenientes do Orçamento da União, previstos na Lei Orçamentária 

anual de 2017/2108, e repassados pelos Orgãos de Direção Setorial ao 17º B Fron, mediante 

classificação programática proveniente da Dotação Orçamentária descrita no procedimento ordinário a 

seguir: 

-  Fonte: 0100000000, ND: 339030, PI E6SUCOLA1QR, Gestão 00001, UG 160078, PTRES: 

088961 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO: 

 5.1 O pagamento será efetuado pelo 17º Batalhão de Fronteira, de acordo dom a 

disponibilidade do Tesou Nacional, através de Ordem Bancária à Agência ______, Conta Corrente 

________, após a apresentação do documento fiscal correspondente emitido pelo (a) CONTRATADO 

(A). O documento fiscal deverá ser apresentado no Setor de Aprovisionamento do 17º Batalhão de 

Fronteira, imediatamente após a conclusão de entrega de cada etapa. 

 5.2 Não será efetuado pagamento ao (a) CONTRATADO (A) enquanto houver pendência de 

liquidação de obrigação financeira junto aos órgãos que comprovem a regularidade fiscal (INSS, caixa 

Econômica Federal (FGTS), Fazenda Pública Federal e da Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso 

do Sul e da Dívida Ativa da União) 

 5.3 Não será efetuado nenhum pagamento ao (à) CONTRATADO (A) enquanto houver 

pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual. 

 5.4 O 17º Batalhão de Fronteira, se exime de quaisquer ônus ou relação contratual de 

pagamento a ser efetuado a cada Agricultor ou Empreendedor de base Familiar Rural que integre  o 

grupo formal ou informal contratado, cabendo-lhe, como organização representativa, realizar o devido 

repasse de recursos no valor correspondente ao estabelecido no Projeto de Venda. 

  

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA: 

 6.1 O CONTRATO terá vigência de até 12 (doze) meses a partir da sua assinatura, podendo ser 

prorrogado por igual período, considerando os produtos/itens disponíveis para o período de safra, e as 

necessidades continuadas de gêneros alimentícios do 17º Batalhão de Fronteira, em conformidade com 

o Artigo 57 da Lei Federal 8.666/93.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 7.1 O 17º Batalhão de Fronteira, em razão da supremacia do interesse público sobre o interesse 

particular, poderá realizar as seguintes ações quanto ao CONTRATO: 

 a) modificá-lo unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público, 

respeitando os direitos do (a) CONTRATADO (A); 

 b) rescindi-lo, unilateralmente, nos casos de infração contratual ou inaptidão do (a) 

CONTRATADO (A); 
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 c) fiscalizá-lo quanto a sua execução por meio dos servidores (executores internos) designados 

para este fim; 

 d) aplicar sanções ao (à) CONTRATADO (A), motivadas pela inexecução parcial ou total do 

CONTRATO; 

 e) emitir as Notas de Empenho para fazer face às despesas contratadas; e 

 f) efetuar os pagamentos das despesas contratadas. 

 7.2 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 OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO (A) CONTRATADO (A) 

 8.1 O (A) CONTRATADO (A) se compromete a fornecer o (s) gêneros (s) alimentício (s) 

descrito (s) na cláusula segunda do presente contrato de acordo com os padrões de identidade e 

qualidade estabelecidos na legislação federal vigentes sobre alimentos; as especificações técnicas 

elaboradas pelo O 17º Batalhão de Fronteira; e as datas previstas no Cronograma de Entrega elaborado 

pelo Setor de Aprovisionamento do O 17º Batalhão de Fronteira, obrigando-se o (a) CONTRATADO 

(A) a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de CHAMADA PÚBLICA e seus 

anexos.  

 8.2 O (A) CONTRATADO (A) tem ciência de todas as exigências legais especificadas para 

alimentação escolar, e dos demais integrantes do 17º Batalhão de Fronteira, sujeitando-se, em caso de 

declaração falsa, às penalidades aplicáveis da legislação administrativa, civil e penal. 

 8.3 O (A) CONTRATADO (A) deverá guardar, pelo prazo de 05 (cinco) anos, as cópias das 

Notas Fiscais de venda ou documento equivalente dos produtos cotados conforme Termo de 

Referência, estando à disposição para comprovação dos órgãos fiscalizadores do PAA. 

 8.4 O CONTRATANTE se compromete, ainda, guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos a 

documentação relativa a CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, as Notas Fiscais de Compra, os termos 

de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, e demais documentos, 

estando à disposição para comprovação. 

 8.5 É de exclusiva responsabilidade do (a) CONTRATADO (A) o ressarcimento de danos 

causados ao 17º Batalhão de Fronteira, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do CONTRATO, 

não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização. 

 8.6 É vedado a subcontratação total ou parcial do seu objeto, associação do contrato com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação. 

 8.7 O (A) CONTRATADO (A) compromete-se a manter, durante toda execução do contrato, 

todas as condições de habilitação e qualificação, bem como as obrigações por ele (a) assumidas, 

exigidas no Edital. 

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

 9.1 O CONTRATO poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de notificação 

ou interpretação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: 

 a) Por acordo entre o 17º Batalhão de Fronteira e o (s) representante (s) legal (s) do (a) 

CONTRATADO (A), por meio de manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima 

de 60 (sessenta) dia, sem interrupção do curso normal da execução do contrato: 

 b) Pela inobservância de quaisquer condições estabelecidas na CHAMADA PÚBLICA Nº 

01/2017; 

 c) Quaisquer dos motivos previstos na Lei nº 8.666/93 e eventuais dispositivos pertinentes; e 

 d) No caso de descumprimento do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 10.1 Toda prorrogação deverá ser facultada nas hipóteses previstas no § 1º, do art. 57, da Lei nº 

8,666/93, devidamente justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente 
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para celebrar. 

 10.2 Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as 

partes, resguardadas as suas condições essenciais. 

 10.3 Toda e qualquer alteração deverá ser processadas mediante a celebração de Termo Aditivo, 

com amparo no art. 65, da Lei nº 8.666/93, vedada a modificação do objeto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 

 11.1 O (A) CONTRATADO (A) tem ciência de todas as exigências legais especificadas para o 

fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar, sujeitando-se, em caso de declaração 

falsa, às penalidades estabelecidas  previstas nas Leis Federias nº 8.666/93 e 10.520/2002  

 11.2 A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos 

pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada 

judicialmente. 

 11.3 Poderão ser aplicadas a Contratada, em caso de descumprimento a alguma das condições e 

exigências estipuladas no Edital, as seguintes penalidades, dentre outras: 

 a) advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

b) multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor do fornecimento, por dia de atraso, 

até o limite máximo de 2% (dois por cento); 

 c) multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor da nota de empenho, no caso de recusa 

em fornecer os bens, aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

 d) multa de 2% (dois por cento) do valor da nota de empenho, no caso de descumprimento de 

qualquer outra obrigação pactuada; 

 e) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 

anos;  

 f) 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 

Contratante pelos prejuízos causados. 

 11.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto 

na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

 11.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará 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. 

 11.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, observada a realização do 

cadastro por parte da Contratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO 

 12.1 A eficácia do contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela 

Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, após o 

que deverá ser providenciado o registro sistemático do seu extrato no 17º Batalhão de Fronteira. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS 

 13.1 Os casos omissos não expressamente regulados no nas referidas legislações serão 

resolvidos pelo 17º Batalhão de Fronteira, obedecidas às disposições legais aplicadas à espécie. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO 

 14.1 A fiscalização do presente contrato ficará a cargo de fiscal de contrato, a ser designado 

pela Fiscalização Administração do 17º Batalhão de Fronteira. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO  

 15.1 As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de Corumbá - 

MS, Seção Judiciária do Estado do Mato Grosso do Sul, com exclusão de qualquer outro por mais 

privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no Art 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição 

Federal. 

 E, por estarem assim justos e de acordo, firmam o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual 

teor e forma, para um só efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas. 

 

 

Corumbá, MS, .__... de .................... de 2017. 

 

CONTRATANTE: 

 

 

 

NILLER ANDRE DE CAMPOS – Ten Cel  

Ordenador de Despesas do 17º B Fron 

 

CONTRATADO (A): 

 

 

(Representante Legal da Contratada) 

CPF: xxx.xxx.xxx-xx 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

______________________________ 

CPF XXXXXX 

 

 

 

 

_____________________________ 

CPF XXXXXXXX 


