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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Rua Gileno de Sá Oliveira, 271 - Bairro Recanto dos Pássaros - CEP 47808-006 - Barreiras - BA - www.portal.ifba.edu.br 

TERMO DE REFERÊNCIA

EDITAL Nº 001/2022 CHAMADA PÚBLICA PNAE
         ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
 Processo Administrativo nº 23286.000466/2022-75

 

1. DO OBJETO

1.1 Aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinada ao atendimento da alimentação escolar aos alunos
da educação básica do IFBA/campus Barreiras, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE,  regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 04, de 2
de abril de 2015.

 

ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

1 Alho in natura, espécie roxo, apresentação em cabeças sem a réstia. 463938 kg 100 R$ 28,48 R$ 2.848,00

2

Condimento in natura, tipo cheiro-verde. Com folhas firmes, de cor verde, de
1ª qualidade com molho graduado, composto de cebolinha e coentro, viçoso,
brilhante, fresco, verde, sem excesso de umidade, sem sinais de
amarelamento, com talos firmes, sem folhas escuras ou murchas, com grau de
evolução completa, livre de insetos, isenta de danos por qualquer lesão física
ou mecânica. Transportadas adequadamente. Maço com peso mínimo de
150g.

463885 Maço 220 R$ 4,19 R$ 921,80

3

Cebola in natura, espécie branca, de primeira, apresentando grau de
maturação que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo. Deverá apresentar-se
compacta e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho médio e
conformação uniforme, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades,
parasitos e materiais estranhos

463784 kg 320 R$ 6,77 R$ 2.166,40

4
Cenoura in natura. Fruto de primeira qualidade, fresco, compacta e firme sem
lesões de origem física ou mecânica, rachadura e cortes, tamanho e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvido.

463770 kg 720 R$ 5,40 R$ 3.888,00

5

Banana in natura, espécie nanica, de 1ª qualidade, graúdas, em penca, frutos
com 60% a 70% de maturação climatizada, com cascas uniformes no grau
máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos
ou defeitos, firmes e com brilho.

464380 kg 2.000 R$ 4,08 R$ 8.160,00

6

Melancia in natura. Fruto com 70% a 80% de maturação, com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem
desenvolvido, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e
sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte,
de colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes. Devendo ser
transportado de forma adequada.

464418 kg 4260 R$ 2,37 R$ 10.096,20

7
Tomate in natura, espécie rasteiro. Fruto de tamanho médio a grande, de
primeira, com aproximadamente 60% de maturação, sem ferimentos ou
defeitos, sem manchas, com coloração uniforme e brilho.

474918 kg 320 R$ 6,84 R$ 2.188,80

TOTAL GERAL: R$ 30.269,20

 
1.2 Havendo divergência entre a descrição do código CATMAT/CATSER (Código de Materiais do Comprasnet) e a descrição/especificação do(s) item(ns) na tabela
acima, deste Termo de Referência, prevalecerá esta última.

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1 O IFBA Campus Barreiras, localizado no extremo oeste do Estado da Bahia possui cerca de 1.000 alunos regularmente matriculados, destes, 600 são dos cursos
integrados e alguns deles em estado de vulnerabilidade. A oferta de alimentação escolar seria uma forma de minimizar os efeitos da extrema pobreza e de desenvolver
ações de educação alimentar e nutricional aos estudantes do ensino integrado. 
2.2 O objetivo da iniciativa é contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos
alimentares saudáveis dos alunos.

 

3. DA AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

3.1 Aquisição fundamentada nos pressupostos do art. 75, II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
 

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

4.1 Os bens a serem adquiridos na presente chamada pública enquadram-se na definição de bens caracterizados como comuns, nos termos do inciso XIII, do art. 6º, da
Lei 14.133, de 2021.
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5. DA SUBCONTRATAÇÃO

5.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
 

6. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

6.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de
habilitação exigidos na Dispensa de licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e
haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

 

7. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

7.1 Nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
7.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133, de 2021.
7.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o
nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos
à autoridade competente para as providências cabíveis.

 

8. DO REAJUSTE

8.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.
 

9. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

9.1 O custo estimado da contratação é de R$ 30.269,20 (Trinta mil e duzentos e sessenta e nove reais e vinte centavos).
 
Barreiras, 22 de julho de 2022.
 

  Equipe de Planejamento

 
ANDREIA ROCHA DIAS

Nutricionista

 
          LUZIA DA SILVA NETA

Chefe do Departamento de Apoio Pedagógico e ao Ensino-Aprendizagem  (Substituta)
 
Aprovo o presente Termo de Referência, nos termos dos arts. 6º, XXIII, e 40, § 1º, da Lei 14.133/2021. Em atendimento ao disposto no art. 50, IV, Lei 9.784/99, bem como no
art. 72, VIII, da Lei 14.133/2021, autorizo a contratação direta.

 
Gustavo da Silva Quirino

Diretor Geral/Ordenador de Despesas

Documento assinado eletronicamente por ANDREIA ROCHA DIAS, Nutricionista , em 22/07/2022, às 13:59, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por LUZIA DA SILVA NETA, Chefe do Departamento de Apoio Pedagógico e ao Ensino-Aprendizagem, em 22/07/2022, às 14:49,
conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO DA SILVA QUIRINO, Diretor(a) Geral, em 22/07/2022, às 14:54, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2414276 e o código CRC B71E454A.


