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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Rodovia BA 148, km 04, n°. 1800 - Bairro Vila Esperança - CEP 44900-000 - Irecê - BA - www.portal.ifba.edu.br 

PROJETO BÁSICO - IRE/CMD.IRE

 
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021
PROCESSO: 23460.000715/2021-83

                                                                 

1. OBJETO
1.1 Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar – PNAE  e à Portaria nº 1931 de 13 de maio de 2020, que orienta sobre a  execução do PNAE - Pandemia do
Coronavírus (Covid-19), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento, no Edital
da Chamada Pública e seus Anexos.
1.2 Das quantidades, valores e local de entrega.
 

ITEM OBJETO UNID. QUANT.
TOTAL

VALOR
UNITÁRIO
ESTIMADO

VALOR
TOTAL

ESTIMADO

01

OBJETO: FLOCOS DE MILHO
 
LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado da IFBA – Campus Irecê a Rodovia BA 148, KM 04, nº 1800,
Vila Esperança, 44.700-000 – Irecê/BA.
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: FLOCOS DE MILHO, 100% Farinha de Milho Flocada, Validade
mínima de 180 dias. Embalagem: pacote de 500g, dados de identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade, peso liquido e de acordo com as normas e ou resoluções vigentes na
ANVISA. 

UND
(pacote
de 500g)

1960 R$ 2,85 R$ 5.586,00

02

OBJETO: MILHO PARA MUNGUNZÁ,
 
LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado da IFBA – Campus Irecê a Rodovia BA 148, KM 04, nº 1800,
Vila Esperança, 44.700-000 – Irecê/BA.
 
DESCRIÇÃO DETALHADA:.MILHO PARA MUNGUNZÁ, 100% Milho; marca do fabricante, data
de fabricação, prazo de validade, peso liquido pacote de 500g e de acordo com as normas e/ou resoluções
vigentes na ANVISA.

UND
(pacote
de 500g)

840 R$ 2,85 R$ 2.394,00

03

OBJETO: MINGAU DE MILHO
 
LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado da IFBA – Campus Irecê a Rodovia BA 148, KM 04, nº 1800,
Vila Esperança, 44.700-000 – Irecê/BA.
 
DESCRIÇÃO DETALHADA:MINGAU DE MILHO prepara instantâneo. Farinha de milho
prégelatinizada. Pacote de 200g. Embalagem de polietileno, atóxico, hermeticamente fechado, com dados
do fabricante, data de validade e de acordo com as normas e/ou resoluções vigentes na ANVISA.

UND
(pacote
de 200g)

840 R$ 6,00 R$ 5.040,00

04

OBJETO:CANJIQUINHA
 
LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado da IFBA – Campus Irecê a Rodovia BA 148, KM 04, nº 1800,
Vila Esperança, 44.700-000 – Irecê/BA.
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: CANJIQUINHA. marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade, peso liquido pacote de 200g e de acordo com as normas e/ou resoluções vigentes na ANVISA.

UND
(pacote
de 200g)

840 R$ 4,00 R$ 3.360,00

                                                                                                                 VALOR TOTAL GERAL
ESTIMADO: R$ 16.380,00   

 
 

2. JUSTIVICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1 A realização da Chamada Pública para a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e/ou
Empreendedores Rurais ou suas organizações no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE obedece as
diretrizes da Resolução Nº 26, de 17 de Junho de 2013 (alterada pela Resolução Nº 4, de 2 de abril de 2015), que dispõe sobre o
atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do PNAE.
2.2 De acordo com a Instrução Normativa n° 02 de 13 de maio de 2020, que estabelece os procedimentos e os fluxos
operacionais de execução do PNAE durante a situação de emergência decorrente da pandemia de COVID-19, no âmbito do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Autorizando aos campis do Instituto Federal da Bahia,
denominados unidades executoras, a utilizar o recurso do PNAE para a aquisição de gêneros alimentícios ou kits alimentares a
serem distribuídos aos(às) estudantes, pais e responsáveis, devido à suspensão das aulas em decorrência da pandemia do
coronavírus (COVID 19)
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2.3 A citada legislação indica que do total de recursos financeiros repassados pelo FNDE, no mínimo 30% (trinta por cento)
deverá ser utilizado na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar.  
2.4 A escolha dos itens (produtos) atende às diretrizes e o objetivo do PNAE e seu quantitativo total foi estimado considerando-
se o atual número de alunos ( matriculados na educação básica) que demostraram interesse em adiquirir o kit alimentar e a
disponibilidade orçamentária proveniente do FNDE.
2.5 Sendo assim, a aquisição de gêneros alimentícios será para a composição de kits alimentares, a seres distribuídos aos
280 alunos da educação básica (que após pesquisa, demonstraram interesse em adquirir o mesmo) durante o período de
pandemia do coronavírus (COVID 19).
 
3. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
3.1 A convocação do fornecedor pelo Campus Irecê poderá ser por telefone, e-mail ou pelos correios e será informado o
endereço, a repartição o prazo para o fornecimento, que acontecerá em única parcela.
3.2 Os gêneros alimentícios a serem entregues poderão ser substituídos quando ocorrer a necessidade, desde que os produtos
substitutos constem nesta chamada pública e sejam correlatos nutricionalmente. Essa necessidade de substituição deverá ser
atestada pelo responsável técnico, que poderá contar com o respaldo do CAE e com a declaração técnica da Assistência Técnica
e Extensão Rural – ATER.
3.3  As embalagens dos produtos poderão ter outras características, desde que obedeçam à legislação específica vigente e com
prévio acordo com o setor solicitante.
3.4 Todo fornecimento deverá vir acompanhado de um recibo de entrega contendo o peso/quantitativo de cada produto,
conforme unidade de fornecimento, e o nome do solicitante, devendo uma via ser entregue ao servidor designado pela
Administração para receber os produtos.
3.5 Os produtos deverão ser entregues, exclusivamente às expensas do contratado, as quais inclui despesas com frete,
embalagens, encargos e quaisquer outras necessárias para o fornecimento do produto.
3.6 A convocação para início do fornecimento deverá ter antecedência mínima de 48 horas.
3.7 Os gêneros alimentícios deverão ser entregues no dia e horário acordado com a contratante.

3.8 Todos os produtos deverão estar acondicionados em embalagens novas e adequadas ao produto, que não danifiquem e
provoquem lesões que afetem a sua aparência e utilização.

3.9 Todos os produtos deverão conter em suas embalagens: identificação do produto, data de validade e identificação do produtor.

3.10 Será aceita a proposta do fornecedor:

3.13.1 que tenha atendido a todas as exigências de habilitação;
3.13.2 cujo produto ofertado tenha sido aprovado no teste de qualificação;
3.13.3 cuja especificação do produto ofertado seja compatível com a do edital da respectiva chamada pública;
3.13.4 que tenha ofertado quantitativo não inferior a uma fração de entrega constante neste projeto básico;
3.13.5 que atenda às demais exigências do edital da chamada pública e de seus anexos.
3.11 A apresentação de Projeto de Venda para a contratação pretendida implica concordância do fornecedor em fornecer os
produtos pelo preço de referência constante neste projeto básico, independentemente do valor apresentado em sua proposta.
3.12 A aceitabilidade será verificada por item, podendo o proponente ter item recusado e item aceito, ainda que em um mesmo
Projeto de Venda.
3.13 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da
incorreta execução do contrato.
 
4.OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
4.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
4.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações
constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
4.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que
seja substituído, reparado ou corrigido;
4.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente
designado;
4.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no
Edital e seus anexos;
4.6 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que
vinculados à execução do presente Termo de contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato
da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;
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4.7 A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de
verificar a vantajosidade dos preços contratados;
4.8 Solicitar o cadastramento do(s) proponente(s) homologado(s) no SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, antes de sua contratação, com base no reexame da documentação apresentada para habilitação, devidamente
atualizada, sem ônus para o proponente, se este ainda não estiver inscrito no referido cadastro;
4.9 Aplicar ao contratado as penalidades regulamentares e contratuais.
 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
5.1.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a procedência e prazo de validade;
5.1.2 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, de 1990);
5.1.3 Substituir, reparar, corrigir ou complementar, às suas expensas, no prazo fixado, os produtos recusados na fase de
recebimento;
5.1.4 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
5.1.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como os preços apresentados em sua proposta;
5.1.6 Indicar responsável ou preposto para representá-la durante a execução do contrato.
5.2 Corrigir, às suas expensas, quaisquer danos causados à administração, decorrentes da utilização dos bens de seu
fornecimento;
5.3 Durante a vigência do contrato, informar o contratante sobre mudanças de endereço, assim como de mudanças de números
de telefone e de e-mail informados para contato, imediatamente à ocorrência de quaisquer dessas alterações;
 
6. DA SUBCONTRATAÇÃO
6.1 Não será admitida a subcontratação do objeto.
 
7. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
7.1 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 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.
 
8. CONTROLE DA EXECUÇÃO
8.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, 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.
8.2 O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a responsabilidade do
contratado e nem confere à contratante responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou
danos na execução contratual.
8.3 O contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado, em desacordo com o edital e seus
anexos.
 
9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1 Comete infração administrativa nos termos da legislação vigente a Contratada que:
9.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação, concomitantemente,
sem prejuízo de outras;
9.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
9.1.3 Fraudar a execução do contrato;
9.1.4 Comportar-se de modo inidôneo;
9.1.5 Cometer fraude fiscal;
9.1.6 Não mantiver a proposta;
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9.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
9.2.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
9.2.2 De mora, correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do objeto a ser entregue, por dia de atraso no
fornecimento do objeto, sem justa fundamentação e prévia comunicação à Administração. Após cinco dias úteis, sem o objeto
tenha sido entregue, caracterizará descumprimento do contrato, ensejando sua rescisão;
9.2.3 De mora, correspondente a 1% (um por cento) do valor do objeto recusado. Não havendo a troca ou a complementação do
objeto recusado no prazo de quarenta e oito horas, caracterizará descumprimento do contrato, ensejando sua rescisão.
Consequência idêntica terá se ocorrer nova recusa no mesmo fornecimento
9.2.4 De mora, correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do objeto, por dia, pelo atraso na retirada do
objeto recusado, até o limite de cinco dias úteis, sem justa fundamentação e prévia comunicação à Administração. Após esse
prazo, sem que o objeto tenha sido retirado, será considerado abandono dos materiais, podendo a administração dar-lhes a
destinação que julgar conveniente
9.2.5 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
9.2.6 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma
proporcional à obrigação inadimplida;
9.2.7 Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no IFBA Campus Irecê, em
favor do contratado. Caso o valor a ser descontado for superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada
administrativamente ou judicialmente, se necessário, e com prazo de dez dias para pagamento por meio de GRU;
9.2.8 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;
9.2.9 Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco
anos;
9.2.10 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;
9.2.10.1 Incorre nesta sanção aquele que entregar produtos de outrem, como se fosse de sua produção.
9.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, quem:
9.3.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
9.3.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
9.3.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
9.4 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.
9.5 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.
9.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
 

Elaborado por:

Larice de Souza Dourado
Nutricionista
 

Revisado por:

Miyuki Karasawa
Chefe do Departamento Administrativo
 
 

Autorizado por:

Jeime Nunes de Andrade
Diretor Geral

Documento assinado eletronicamente por MIYUKI KARASAWA, Chefe do Departamento de Administração e
Planejamento, em 09/08/2021, às 14:48, conforme decreto nº 8.539/2015.
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09/08/2021 :: SEI / IFBA - 1946107 - Projeto Básico ::

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2325979&infra_siste… 5/5

conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JEIME NUNES DE ANDRADE, Diretor(a) Geral, em 09/08/2021, às 15:22,
conforme decreto nº 8.539/2015.
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