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Capitania dos Portos do Piauí  
Avenida das Nações Unidas, nº 530, Bairro Nossa Senhora do Carmo, Parnaíba-PI - CEP - 64.200-040.  
 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
MARINHA DO BRASIL 

COMANDO DO 4º DISTRITO NAVAL 
CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUÍ 

 

Edital de CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018 

(Processo Administrativo nº 63039.000028/2018-67) 

 
 
Chamada Pública nº 01/2018 para aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais 

beneficiários que se enquadrem nas disposições da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, por 

meio da Modalidade Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, com 

dispensa de licitação, com fulcro no art. 17 da Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011, no art. 

17 do Decreto nº 7.775, de 04 de julho de 2012, e na Resolução GGPAA nº 50, publicada no 

DOU de 26 de setembro de 2012. 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a UNIÃO, por intermédio da  

Capitania dos Portos do Piauí, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida das 

Nações Unidas, nº 530, Bairro Nossa Senhora do Carmo, Parnaíba-PI, CEP - 64.200-040, 

inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.502/0039-17, representada neste ato pelo Capitão dos 

Portos, que, no uso de suas prerrogativas legais, através da Seção de Intendência, vem 

realizar Chamada Pública, conforme inciso IV, do Art. 4º, do Decreto nº 7.775/2012, para 

aquisição de gêneros alimentícios de organizações da agricultura familiar e demais 

beneficiários que se enquadrem nas disposições da Lei Federal nº 11.326/2006; com Dispensa 

de Licitação, na modalidade Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos da 

Agricultura Familiar – PAA, conforme art. 17 da Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011; art. 5º 

do Decreto nº 7.775 de 04 de abril de 2012; para fornecimento do objeto durante o período de 

12 (doze) meses. Os interessados deverão apresentar a documentação para Habilitação e 

Proposta de Venda até o dia 16 de agosto de 2018, nos dias úteis, de segunda-feira a sexta-

feira, no horário das 09:00 às 11:00 e das 13:30 às 16:00, na Seção de Intendência, na 

Capitania dos Portos do Piauí, localizada na avenida das Nações Unidas, nº 530, Bairro Nossa 

Senhora do Carmo, Parnaíba-PI - CEP - 64.200-040.  

 

ABERTURA DOS ENVELOPES: 

 

Dia: 17 de agosto de 2018; 

Horário: 09:00 horas; 

Local: Seção de Intendência, Avenida das Nações Unidas, nº 530, Bairro Nossa Senhora do 

Carmo Parnaíba Piauí. 

 

1. OBJETO 

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

organizações da agricultura familiar e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições 

da Lei Federal nº 11.326/2006, por meio da modalidade COMPRA INSTITUCIONAL, no âmbito 

do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, conforme especificações abaixo: 
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1.2. A aquisição de gêneros alimentícios será destinada a alimentação dos 

Militares/Servidores Civis da Capitania dos Portos do Piauí, bem como dos alunos do 

Programa Forças no Esporte (PROFESP), desempenhado pela referida Organização Militar. 

 

Item CATMAT Descrição UN QTD 
Preço de 

Referência 
 

Preço 
Total 

1 226263 
LEGUME IN NATURA, CENOURA, 
COMUM 

Kg 240 3,02 724,80 

2 351578 
LEGUME IN NATURA, RABANETE, 
COMUM 

kg 30 1,42 42,60 

3 279356 
VERDURA IN NATURA, BATATA DOCE, 
COMUM, ALIMENTAÇÃO HUMANA 

Kg 35 2,56 89,60 

4 224434 
CODIMENTO IN NATURA, ALHO EM 
CABEÇA, BRANCO, CULINÁRIA EM 
GERAL 

Kg 180 26,25 4.725,00 

5 233870 
CEBOLA IN NATURA, USO CULINÁRIO, 
BRANCA 

Kg 300 2,12 636,00 

6 226261 
LEGUME IN NATURA, BETERRABA, 
COMUM 

Kg 250 3,26 
815,00 

7 279320 
VERDURA IN NATURA, ALFACE, LISA, 
ALIMENTAÇÃO HUMANA 

mo 1200 2,29 
2.748,00 

8 413744 
VERDURA IN NATURA, ALMEIRÃO, 
COMUM 

mo 50 1,09 
54,50 

9 329104 
VERDURA IN NATURA, CHICÓRIA, 
ORGÂNICO, ALIMENTAÇÃO HUMANA mo 10 1,64 

16,40 

10 256113 
VERDURA IN NATURA, COUVE, 
COMUM/MANTEIGA 

mo 50 1,59 
79,50 

11 329106 
VERDURA IN NATURA, ESPINAFRE, 
ORGÂNICO, ALIMENTAÇÃO HUMANA 

mo 50 1,59 
79,50 

12 329108 
VERDURA IN NATURA, REPOLHO 
VERDE, ORGÂNICO, ALIMENTAÇÃO 
HUMANA 

kg 1200 4,69 
5.628,00 

13 284647 
LEGUME IN NATURA, BERINJELA, 
COMUM 

kg 50 3,01 
150,50 

14 97101 TOMATE IN - NATURA, TOMATE IN - 
NATURA 

Kg 200 2,41 482,00 

15 228448 
LEGUME IN NATURA, PEPINO, 
COMUM 

Kg 250 2,56 
640,00 

16 228762 
LEGUME IN NATURA, PIMENTÃO, 
VERDE 

Kg 200 3,62 
724,00 

17 373176 VERDURA IN NATURA, JILÓ Kg 30 2,09 67,70 

18 274853 
VERDURA IN NATURA, QUIABO, 
COMUM, CULINÁRIA EM GERAL 

Kg 30 3,69 
113,70 

19 96563 
ABÓBORA IN-NATURA, ABOBORA IN - 
NATURA 

Kg 30 2,19 
65,70 

20 373178 VERDURA IN NATURA, VAGEM Kg 30 4,91 147,30 

21 273259 
VERDURA IN NATURA, COUVE-FLOR, 
COMUM, ALIMENTAÇÃO HUMANA 

Kg 30 4,99 
149,70 

22 321798 
VERDURA IN NATURA, BRÓCOLIS, 
COMUM, CORTADA EM FLORETES 

Kg 30 5,46 
163,80 

23 226242 
VERDURA IN NATURA, HORTELÃ, 
COMUM 

Kg 10 1,42 
14,20 

24 97225 MANJERICÃO IN - NATURA Kg 10 1,59 15,90 

25 423308 
VERDURA IN NATURA, ALECRIM, 
COMUM 

Pc 30 1,92 
57,60 

26 226247 
VERDURA IN NATURA, MOSTARDA, 
COMUM 

Kg 5 3,19 
15,95 
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27 218083 CONDIMENTO, NATURAL, ORÉGANO, 
GRANULADO 

Pc 100 1,38 138,00 

28 226230 
VERDURA IN NATURA, CEBOLINHA, 
COMUM 

mo 500 0,92 460,00 

29 226253 
VERDURA IN NATURA, SALSA, 
COMUM 

mo 100 1,59 159,00 

30 226233 
VERDURA IN NATURA, COENTRO, 
COMUM 

mo 500 0,76 380,00 

31 5916 
ARROZ IN - NATURA, ARROZ IN - 
NATURA 

Kg 5000 2,31 11.550,00 

VALOR TOTAL 31.128,95 

 
2. FONTE DE RECURSO 

 2.1. Recursos provenientes do Programa Força no Esporte serão originados da Diretoria 

de Finanças da Marinha, conforme a solicitação feita pela Capitania dos Portos do Piauí dentro 

do Plano de Ação-2018. 

 

3. PREÇO 

3.3. A definição dos preços observou o art. 5º da Resolução GGPAA nº 50, de 26/09/2012, 

os quais foram obtidos por meio de pesquisa de mercado local, tendo como metodologia o 

preço médio. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar desta Chamada Pública os Agricultores familiares e os demais 

beneficiários que se enquadrem nas disposições da Lei nº 11.326/2006. 

4.2. Por convenção, será denominado: (artigo 4º, incisos II e III, do Decreto nº 

7.775/2012). 

4.2.1. Beneficiários fornecedores - público apto a fornecer  

alimentos ao PAA, quais sejam, os agricultores familiares, assentados da reforma 

agrária, silvicultores, agricultores, extrativistas, pescadores artesanais, indígenas e integrantes 

de comunidades remanescentes de quilombos rurais e de demais povos e comunidades 

tradicionais, que atendam aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 

2006; e 

4.2.2. Organizações fornecedoras - cooperativas e outras organizações 

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

de Aptidão ao Programa Nacional de Agricultura Familiar - PRONAF - DAP Especial Pessoa 

Jurídica ou outros documentos definidos por resolução do GGPAA. 

 

5. DA HABILITAÇÃO 

5.1. A organização fornecedora deverá apresentar, sob pena de inabilitação, os documentos 

abaixo relacionados, em envelope lacrado com a seguinte identificação: 

 

CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUÍ - ENVELOPE N° 01 – HABILITAÇÃO 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018 



(Continuação do Edital de Chamada Pública n٥ 1/2018, da CPPI......................................) 
======================================================================= 

- 4 - 
 

ORGANIZAÇÃO FORNECEDORA: 

CNPJ Nº: 

 

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

b) Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF- DAP Jurídica para associações e 

cooperativas de agricultores familiares; 

c) Extrato da Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Jurídica. Serão consideradas 

apenas as DAP Jurídicas ativas, com consulta realizada na data de análise das propostas; 

d) Cópia ou extrato da Declaração de Aptidão PRONAF – DAP dos beneficiários 

fornecedores, nos termos do art. 4º, § 1º da Resolução nº 50/2012 – GGPAA; 

e) Cópias das certidões negativas junto ao INSS, FGTS, Receita Federal e Dívida Ativa da 

União; 

f) Cópia do Estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade, registrado na Junta 

Comercial, no caso de Cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 

no caso de Associações. Em se tratando de empreendimentos familiares, deverá ser 

apresentada cópia do Contrato Social, registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas; 

g) As contratadas deverão apresentar declaração de que não possui em seus quadros 

funcionais, menores de 18 (dezoito) anos, executando trabalho noturno, insalubre ou 

perigoso ou menores de 16 (dezesseis) anos, executando qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal, bem como 

do artigo 27, V, da Lei 8.666, de 1993; e 

h) Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 

 

6. DA PROPOSTA DE VENDAS 

6.1. A organização proponente, quando da entrega do envelope nº 01, deve apresentar a 

PROPOSTA DE VENDAS (envelope nº 02), conforme modelo apresentado no Anexo I, 

situação que formaliza seu interesse em vender os produtos listados, com indicação do item, 

quantidade, valor unitário e valor total. A proposta de vendas deve ser entregue em envelope 

lacrado, com a seguinte identificação: 

CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUÍ - ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA DE PREÇO 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018 

ORGANIZAÇÃO FORNECEDORA: 

CNPJ Nº: 

 

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

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

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.3. A proposta deverá estar assinada e todas as suas folhas rubricadas, não devendo 

apresentar rasuras que afetem sua idoneidade e entendimento. 
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7. DOS CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO DAS PROPOSTAS DE VE NDAS 

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

assegurada a habilitação das entidades proponentes, será considerado, para produtos na 

qualidade exigida, o seu preço final de venda, prevalecendo o menor valor por item. 

7.2. Em caso de empate, Propostas de  serão classificadas observando a seguinte 

ordem: 

a)  Organizações fornecedoras de Agricultores Familiares localizadas na cidade de 

Parnaíba-PI; 

b) Organizações fornecedoras de Agricultores Familiares da Região Integrada de 

Desenvolvimento de Parnaíba e Entorno; 

c) Organizações fornecedoras de Agricultores Familiares das comunidades tradicionais, 

quilombolas ou indígenas; 

d) Organizações fornecedoras de Agricultores Familiares vinculadas a assentamentos da 

reforma agrária, dos grupos de mulheres; e 

e) Organizações fornecedoras de Agricultores Familiares comprometidas com a produção 

agroecológica ou orgânica. 

7.3. A localização da entidade proponente será comprovada mediante informações 

cadastradas na Declaração de Aptidão do PRONAF – DAP apresentada. 

7.4. Em caso de persistir o empate, o desempate far-se-á na forma de sorteio público. 

 

8. DA DATA E LOCAL DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO E 

PROPOSTA DE VENDAS 

8.1. As organizações da agricultura familiar interessadas em fornecer o produto objeto 

dessa Chamada Pública deverão enviar/entregar os documentos de HABILITAÇÃO (envelope 

nº 01) e a PROPOSTA DE VENDAS (envelope nº 02) até o dia 16 de agosto de 2018, nos dias 

úteis, de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 09:00 às 11:00 e das 13:30 às 16:00, na 

Seção de Intendência, localizada na Avenida das Nações Unidas, n.º 530, Parnaíba-PI, CEP.: 

64.200.040. 

8.2. Os envelopes nº 01 – HABILITAÇÃO e nº 02 – PROPOSTA DE VENDAS deverão 

ser encaminhados ao endereço abaixo contendo em sua parte externa a seguinte informação: 

CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUÍ 

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018 

ORGANIZAÇÃO FORNECEDORA: À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, N.º 530, PARNAÍBA-PI. 
CEP.: 64.200.040. 
 

9. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS  

9.1 Os alimentos adquiridos deverão ser entregues na Avenida Nossa Senhora do 

Carmo, nº 530, Bairro Nossa Senhora do Carmo - CEP - 64.200-040 - Parnaíba-PI. No horário 

de 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h, em quantidade definida conforme a demanda diária. 

O pessoal designado para receber o material será formalizado por meio de Ordem de Serviço. 

9.2. Os gêneros alimentícios adquiridos deverão ser entregues no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, a contar da data do pedido realizada pela Unidade Gestora, a ser enviado via fax 
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ou por e-mail. Os produtos deverão estar em perfeitas condições, devidamente acondicionados 

e identificados, e dentro do prazo de validade estabelecido pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), conforme as características descritas no subitem 9.6 do Edital. 

9.3. Somente admitir-se-á prorrogação de prazo para entrega do produto licitado 

quando verificada a ocorrência de uma das hipóteses previstas nos incisos do § 1º, do art. 57 

da Lei nº 8.666/1993, devendo ser adotado o procedimento previsto no § 2º do citado 

dispositivo legal, mediante solicitação expressa. 

9.4. O recebimento definitivo ficará a cargo da Unidade Gestora e acontecerá em até 

24 (vinte e quatro) horas após o recebimento provisório, mediante termo circunstanciado, onde 

serão verificados: a conformidade com as especificações, a não apresentação de avarias ou 

adulteração, obrigando-se o adjudicatário a repor o gênero danificado, fora da norma legal, que 

porventura for detectado, com base na Lei no 8.666/1993 e no Código de Defesa do 

Consumidor, em tudo o que couber. 

9.5. Na hipótese de verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 

dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo 

no dia do esgotamento do prazo. 

9.6. No recebimento do material será verificado se os gêneros apresentam as 

características técnicas constantes a seguir: Os itens devem se apresentar: frescos, não 

imaturos e com aromas característicos das espécies. Os produtos devem estar íntegros, firmes, 

sem traços de descoloração ou manchas, isentos de aroma, sabor e odor estranhos. 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. Não devem conter corpos estranhos aderentes à superfície externa, 

terra, bolor ou mucosidade, nem umidade externa anormal (“textura gosmenta”). 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. 

9.7. Se a especificação dos gêneros entregue não corresponderem às exigidas neste 

Edital, os mesmos serão devolvidos ao fornecedor para substituição no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, ou este deverá demonstrar a improcedência da recusa, no prazo máximo de 03 

(três) dias de sua ocorrência, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

 

10. DA PRODUÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE  

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

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

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

Resolução nº 50 do GGPAA/SESAN/2012.  

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

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

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

alimento.  
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10.2. 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.  

10.2.1. Deverão ser tomadas medidas para proteger os produtos alimentícios 

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

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

 

11. OBRIGAÇÕES DAS ORGANIZAÇÕES FORNECEDORAS:  

11.1. Cumprir todas as obrigações constantes deste Edital e seus Anexos, e sua 

proposta comercial, assumindo exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa 

e perfeita execução do objeto.  

11.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 

prazo e local constantes neste edital, acompanhado da respectiva nota fiscal.  

11.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 

artigos 12,13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).  

11.4. Substituir, às suas expensas, no prazo fixado neste Edital, o objeto que esteja 

sem condições de consumo.  

11.5. Comunicar à Unidade Gestora, 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.  

11.6. Honrar sua proposta de venda 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.  

11.7. Indicar preposto para representá-la durante o período de vigência da Chamada 

Pública.   

11.8. 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.  

11.9. Sujeitar-se à fiscalização da Unidade Gestora quanto ao acompanhamento do 

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

bem como atendendo às reclamações consideradas procedentes.  

11.10. 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.  

11.11. 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.  
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12. PAGAMENTO 

12.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a última 

entrega do mês, mediante apresentação da nota fiscal correspondente ao fornecimento 

efetuado em determinado período, por meio de emissão de cheque nominal. 

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

competente, representante da Unidade Gestora, na nota fiscal apresentada.  

12.3 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à 

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

sobrestado até que o Contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 

para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para o Contratante. 

 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. A presente Chamada Pública poderá ser obtida na Avenida das Nações Unidas, 

nº 530, bairro Nossa Senhora do Carmo - CEP - 64.200-040 - Parnaíba-PI. No horário de 

08h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h, de segunda a sexta-feira, ou através do site 

www.marinha.mil.br/cppi. 

13.2. O limite individual de venda do Agricultor Familiar deverá respeitar o valor 

máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP por ano 

civil, por órgão comprador. 

13.3. O limite de venda por organização fornecedora deverá respeitar o valor máximo 

de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) por DAP Pessoa Jurídica, por ano civil, por órgão 

comprador. 

13.4. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

13.4.1  ANEXO  I - Minuta de Proposta de venda; e 

13.4.2 ANEXO II - Minuta do Contrato Chamada Pública. 

 

 

Parnaíba-PI, 19 de julho de 2018. 
 

 
 

PAULO ANTONIO CARLOS 
Capitão de Fragata (T) 
Ordenador de Despesa 

 


