
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 

  

CHAMADA PÚBLICA N.º 01 /2019 (PNAE) 

Processo 23461.000906/2019-11 

  

Chamada Pública n.01 /2019  para aquisição de alimentos de agricultores familiares 

e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da Lei n.º 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 n.º 12.512, de 14 de outubro de 2011, no art. 17 do Decreto n.º 7.775, de 4 de julho 

de 2012, e na Resolução do Grupo Gestor do Programa de Aquisição de 

Alimentos (GGPAA) n.º 50, de 26 de setembro de 2012. 

  

O Instituto Federal da Bahia – Campus Ilhéus, pessoa jurídica de direito público, com sede 

Rodovia Ilhéus-Itabuna, km 13 | Ilhéus - BA | CEP: 45661-700 - Brasil, inscrita no CNPJ sob o n.º 

10.764.307/0014-37, representado neste ato pelo Thiago Nascimento Barbosa, no uso de 

suas prerrogativas legais, e considerando o disposto no art. 17 da Lei n.º 12.512, de 2011, 

e nas Resoluções GGPAA n.º 50, de 2012; n.º 56, de 2013; n.º 64, de 2013 e n.º 73, de 

2015, através da Secretaria de Educação profissional e tecnológica , vem realizar 

Chamada Pública para a aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais 

beneficiários que se enquadrem nas disposições da Lei n.º 11.326, de 2006, por meio da 

modalidade Compra Institucional, do PAA, com dispensa de licitação, durante o período de  

12 de agosto a 02 de setembro de 2019. Os interessados deverão apresentar a 

documentação para habilitação e Proposta de Venda até o dia 09 de setembro , às 14 

horas, na sala da Gerência de Compras do Instituto Federal da Bahia, localizado na 

Rodovia Ilhéus-Itabuna, km 13, S/N - Alto Mirante, Ilhéus - BA, 45603-255. 

Para mais informações  enviar e-mail para gecom-ilheus@ifba.edu.br. 

  

1.  Objeto 



1.1 O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de alimentos de agricultores 

familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da Lei n.º 11.326, de 

2006, por meio da modalidade Compra Institucional, do PNAE, conforme especificações 

abaixo. 

  

  

ITEM 
DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS MATERIAIS/SERVIÇOS A 

SEREM ADQUIRIDOS/CONTRATADOS 
UNID QUANT VALOR UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

1 

Objeto: ABÓBORA 
Descrição Detalhada: De 1ª QUALIDADE - in natura, 

apresentando grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Deve ser isento de 
matéria terrosa, parasitos e detritos animais. 

KG 480 2,74 R$ 1.315,20 

2 

Objeto: ACELGA 
Descrição Detalhada: De 1ª QUALIDADE - in natura, 

apresentando grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Deve ser isento de 
matéria terrosa, parasitos e detritos animais. 

KG 250 3,90 R$ 975,00 

3 

Objeto: AIPIM DESCASCADO FRESCO 
Descrição Detalhada: De 1ª QUALIDADE - in natura, 

raízes médias, tamanho uniforme, no grau normal de 
evolução, fresca, com casca inteira, sem rupturas ou 
defeitos, não fibrosa. Deve ser isento de matéria terrosa, 
parasitos e detritos animais. 

KG 1500 3,37 R$ 5.055,00 

4 

Objeto: ALFACE 
Descrição Detalhada: De 1ª QUALIDADE - in natura, em 

molho, apresentando grau de evolução completo do 
tamanho, aroma e cor própria apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Deve ser isento de matéria terrosa, parasitos e 
detritos animais. Maço mínimo de 200g. 

MAÇO 250 2,70 R$ 675,00 

5 

Objeto: BANANA PRATA 
Descrição Detalhada: De 1ª QUALIDADE - in natura e em 

pencas, de tamanho e coloração uniformes, com polpa 
firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida e maturação 
mediana (para que aguente até 5 dias antes do consumo), 
Deve ser isento de matéria terrosa, parasitos e detritos 
animais. 

KG 1400 2,89 R$ 4.046,00 

6 

Objeto: BANANA TERRA 
Descrição Detalhada: De 1ª QUALIDADE - in natura e em 

pencas, de tamanho e coloração uniformes, com polpa 
firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida e maturação 
mediana (para que aguente até 5 dias antes do consumo), 
Deve ser isento de matéria terrosa, parasitos e detritos 
animais.  

KG 1000 3,90 R$ 3.900,00 



7 

Objeto: BATATA DOCE 
Descrição Detalhada: De 1ª QUALIDADE - in natura, firme 

e compacta, devendo ser graúda, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Deve ser isento de matéria terrosa, parasitos e 
detritos animais. 

KG 800 3,05 R$ 2.440,00 

8 

Objeto: CEBOLINHA 
Descrição Detalhada: De 1ª QUALIDADE - - in natura, em 

molho, apresentando grau de evolução completo do 
tamanho, aroma e cor própria apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Deve ser isento de matéria terrosa, parasitos e 
detritos animais. Maço mínimo de 120g. 

MAÇO 60 2,32 R$ 139,20 

9 

Objeto: CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU 
Descrição Detalhada: DE 1ª QUALIDADE – Chocolate em 

pó solúvel 50% cacau, validade de no mínimo 12 meses e 
data de fabricação não superior a 30 dias.  

KG 50 58,00 R$ 2.900,00 

10 

Objeto: COENTRO 
Descrição Detalhada: De 1ª QUALIDADE - in natura, 

apresentando grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Deve ser isento de 
matéria terrosa, parasitos e detritos animais. Maço mínimo 
de 120g. 

MAÇO 90 2,32 R$ 208,80 

11 

Objeto: COUVE FOLHA 
Descrição Detalhada: De 1ª QUALIDADE - - in natura, em 

molho, apresentando grau de evolução completo do 
tamanho, aroma e cor própria apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Deve ser isento de matéria terrosa, parasitos e 
detritos animais. Maço mínimo de 200g. 

MAÇO 150 2,35 R$ 352,50 

12 

Objeto: HORTELÃ 
Descrição Detalhada: De 1ª QUALIDADE - in natura, 

apresentando grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Deve ser isento de 
matéria terrosa, parasitos e detritos animais. Maço mínimo 
de 120g. 

MAÇO 50 2,31 R$ 115,50 

13 

Objeto: MANJERICÃO 
Descrição Detalhada: De 1ª QUALIDADE - in natura, 

apresentando grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Deve ser isento de 
matéria terrosa, parasitos e detritos animais. Maço mínimo 
de 120g. 

MAÇO 40 11,00 R$ 440,00 



14 

Objeto: SALSA 
Descrição Detalhada: De 1ª QUALIDADE - - in natura, em 

molho, apresentando grau de evolução completo do 
tamanho, aroma e cor própria apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Deve ser isento de matéria terrosa, parasitos e 
detritos animais. Maço mínimo de 120g. 

MAÇO 40 3,49 R$ 139,60 

  TOTAL             R$ 22.701,80 

  

 

2.  Fonte de recursos 

2.1 Recursos provenientes do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). 

Esfera: 2 

Programa de trabalho: 111776 

Fonte:0113150072 

Natureza de despesa: 339032 

Programa Interno: CFF53M9601N 

 

  

3.  Preços 

3.1 A definição dos preços observou o art. 5º da Resolução GGPAA n.º 50, de 2012, tendo 

como metodologia a média de três valores cotados nos mercados regionais. 

  

4.  Habilitação e Proposta de Venda 

4.1 A organização de agricultores familiares deverá apresentar, em envelope, os 

documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação: 

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

b) Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP), para pessoa física ou 

jurídica, conforme o caso; 

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

Ativa da União; 



d) 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; 

e) Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso;  

f) Outros definidos pelo órgão/entidade (inclusive os referentes à priorização do 

público alvo). 

g) Declaração de responsabilidade – ANEXO II 

4.2 Juntamente com os documentos acima relacionados, deve ser apresentada a Proposta 

de Venda, contendo (especificar) – ANEXO I. 

  

5.  Critérios de priorização das propostas 

Os grupos que terão prioridade em relação a classificação  de suas propostas são :  

I - agricultores familiares do município; 

II - comunidades tradicionais, quilombolas ou indígenas; 

III - assentamentos da reforma agrária; 

IV - grupos de mulheres; 

V - produção agroecológica ou orgânica. 

  

  

6.  Das amostras dos produtos 

6.1 Imediatamente após a fase de habilitação, em data estabelecida pelo setor requisitante 

deverão ser entregues amostras dos produtos que constam nos autos da aquisição, para 

avaliação e seleção do produto a ser adquirido, as quais deverão ser submetidas aos 

testes necessários. 

  

 

 

 



7.  Local e periodicidade de entrega dos produtos 

7.1 Os alimentos adquiridos deverão ser entregues no setor  refeitório Rodovia Ilhéus-

Itabuna, km 13 | Ilhéus - BA | CEP: 45661-700 - Brasil, das 09:00 as 12:00 de segunda a sexta, 

período no qual será atestado o seu recebimento. 

  

8.  Pagamento 

8.1 O pagamento será realizado em até 30 dias após a última entrega do mês, por meio de 

depósito em conta corrente, mediante apresentação de documento fiscal correspondente 

ao fornecimento efetuado. 

  

9.  Disposições finais 

O presente Edital de Chamada Pública e seus anexos poderão ser obtidos  no setor de 

Gerência de Compras no horário de 10:00 ás 16:00 , de segunda-feira à sexta-feira, 

Rodovia Ilhéus-Itabuna, km 13 | Ilhéus - BA | CEP: 45661-700 – Brasil ou através do site 

www.ilheus.ifba.edu.br . 

9.1 Os participantes do certame deverão se atentar as legislações vigentes que tratam 

de desempenho e qualidade de produtos de natureza alimentar, são elas: Artigo 

10, incisos IV e V da Lei nº 6.437/77(Vigilância Sanitária), Artigo 18 § 6º e incisos 

do Código de Defesa do Consumidos, e artigo 7º, inciso IX,  da lei 8.137/90. 

 

9.3 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. 

9.4 O limite individual de venda do agricultor familiar deverá respeitar o valor máximo de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por DAP, por ano civil, por órgão comprador. 

9.4 O limite de venda por organização fornecedora deverá respeitar o valor máximo de R$ 

6.000.000,00 (seis milhões de reais), por DAP, por ano civil, por órgão comprador. 

  

 



 

 

Ilhéus, aos 30  dias do mês de Julho de 2019. 

  

 

 

 
 

_________________________________________________ 

Carlos Eduardo de Souza 

                                          Gerência de Compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


