
26/11/2021 15:18 SEI/IFBA - 2092662 - Projeto Básico

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2490192&infra_siste… 1/6

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Avenida Centenário, 500 - Bairro Nazaré - CEP 44700-000 - Jacobina - BA - www.portal.ifba.edu.br 

PROJETO BÁSICO - JAC/SMO.JAC

1. OBJETO

O objeto da presente Chamada Pública consiste na aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural
ou de suas organizações, para prover as necessidades de alimentação escolar dos alunos matriculados no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia, campus Jacobina, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE visando atender a Lei nº 11.947/2009,
conforme especificações, quantidades e periodicidade de entrega descritas abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS MATERIAIS A SEREM
ADQUIRIDOS UND QTDE VALOR UNITÁRIO

(R$) VALOR TOTAL (R$)

1

Objeto: ALFACE

Descrição Detalhada: Maço de alface com folhas lisas e firmes, viçosas e de cor
verde brilhante de tamanho uniforme e típico da variedade. O hortifruti deve ser isento
de injúrias, matéria terrosa, parasitas e detritos animais.

Maço 200  R$      3,30  R$          660,00

2

Objeto: ABÓBORA MORANGA

Descrição Detalhada: Abóbora moranga de 1ª qualidade, produto fresco e com grau
de maturação completa. Apresentar cor de polpa intensa, odor agradável, consistência
firme, não apresentar perfurações, machucados.

Kg 250  R$      2,90  R$          725,00

3

Objeto: AIPIM

Descrição Detalhada: Produto fresco e com grau de desenvolvimento completo, sem
fibras, inteiros e com idade entre 8 (oito) meses e 1 (um) ano, maturação intermediária.
Apresentar odor agradável, consistência firme, não apresentar perfurações ou injúrias
mecânicas. Com casca de fácil soltura e sem terra aderida à superfície externa.

Kg 800  R$      3,30  R$       2.640,00

4

Objeto: BANANA DA PRATA

Descrição Detalhada: Banana da prata de 1ª qualidade, tamanho grande, estádio de
maturação “de vez” - o hortifruti deve ser isento de injúrias, matéria terrosa, parasitas e
detritos animais.

Kg 600  R$      3,33  R$       1.998,00

5

Objeto: BATATA DOCE

Descrição Detalhada: Branca/roxa, primeira qualidade, tamanho grandes ou médios,
uniformes, inteiros, sem ferimentos ou defeitos, casca lisa, sem corpos estranhos ou
terra aderida à superfície externa.

Kg 400  R$      2,75  R$       1.100,00

6

Objeto: BATATA INGLESA

Descrição Detalhada: Batata inglesa de 1ª qualidade, tamanho grande, sem brotos ou
partes esverdeadas - o hortifruti deve ser isento de injúrias, matéria terrosa, parasitas e
detritos animais.

Kg 600  R$      3,49  R$       2.094,00

7

Objeto: BETERRABA VERMELHA

Descrição Detalhada: Raízes colhidas com peso médio de 200 - 300 g (duzentos a
trezentos gramas), a seguir lavadas e secas à sombra, sendo as folhas e o resquício da
raiz pivotante cortadas rentes. Após esse preparo, as raízes devem ser  acondicionadas
em caixas tipo "K" com peso de 20 - 22 kg (vinte a vinte e dois quilogramas).

Kg 200  R$      3,20  R$          640,00

8
Objeto: CEBOLA BRANCA

Descrição Detalhada: Cebola branca, tamanho grande, de 1ª qualidade - o hortifruti
deve ser isento de injúrias, matéria terrosa, parasitas e detritos animais.

Kg 220  R$      3,56  R$          783,20

9 Objeto: CENOURA

Descrição Detalhada: Produto fresco e com grau de maturação intermediária.
Apresentar odor agradável, consistência firme, não apresentar perfurações,
machucados, nem ombro verde. Corpo cilíndrico uniforme, sem deformidades.

Kg 300  R$      3,00  R$          900,00
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10

Objeto: FARINHA DE MANDIOCA

 Descrição Detalhada: Farinha de mandioca torrada,  seca,  fina,  tipo  1,  em 
embalagem  polietileno  atóxico, resistente, termossoldado e/ou em filme de poliéster
metalizado com polietileno. Embalagem 1Kg, com dados de identificação do produto,
prazo de validade e de acordo com as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.

Kg 600  R$      7,30  R$       4.380,00

11

Objeto: FARINHA DE MILHO FLOCADA (FLOCÃO)

Descrição Detalhada: Farinha  de  milho  flocada (aplicação cuscuz), podendo ser 
enriquecida  com ferro,  acida fólico  e  vitamina  B12.  Embalagem íntegra  de  500g
de   peso   liquido.   A   embalagem   deve   conter   etiqueta   de identificação  e  data 
de  fabricação.  O  prazo  de  validade  deve ser superior a 03 meses a partir da data de
entrega.

Pacote
500g 800  R$      3,90  R$       3.120,00

12

Objeto: FEIJÃO CARIOCA

Descrição Detalhada: Carioquinha, tipo   1, constituído   de grãos  inteiros,  novos,  e
sadios. Isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de fragmentos   
estranhos, umidade,  e  misturas  de outras    variedades    ou espécies.  Embalagem
1Kg, com dados de identificação do produto, prazo de validade e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.

Kg 1000  R$    12,31  R$     12.310,00

13

Objeto: GOIABA VERMELHA

Descrição Detalhada: Goiaba do tipo vermelha, tamanho médio, estádio de maturação
“de vez”, de 1ª qualidade – fruta in natura, deve ser isenta de injúrias, matéria terrosa,
parasitas e detritos animais

Kg 300  R$      4,65  R$       1.395,00

14

Objeto: IOGURTE INTEGRAL

Descrição Detalhada: Iogurte natual, teor de gordura integral, sabores diversos.
Embalagem 1 litro, com dados de identificação do produto, prazo de validade e de
acordo com as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS. Entregue resfriado e com
vencimento mínimo de 60 dias.

Litro 700  R$      6,77  R$       4.739,00

15
Objeto: MAÇÃ GALA

Descrição Detalhada: Maçã tipo gala, nacional, tamanho médio, de 1ª qualidade –
fruta in natura, deve ser isenta de injúrias, matéria terrosa, parasitas e detritos animais

Kg 250  R$      6,00  R$       1.500,00

16

Objeto: MELANCIA

Descrição Detalhada: Redonda, graúda, tamanho e coloração uniformes, consumo
imediato e em escala, no decorrer da semana, no máximo 7 (sete) dias antes do
vencimento. Produto selecionado com polpa firme e intacta, maduro, sem danos físicos
oriundos de manuseio e transporte.

Kg 1000  R$      1,92  R$       1.920,00

17

Objeto: MELÃO

Descrição Detalhada: De 1ª QUALIDADE - in natura, com casca firme, lustrosa e
sem manchas escuras, sem lesões de origem física, perfurações e cortes oriundos do
manuseio e transporte, a conservação em condições adequadas para o consumo e que
aguente até 5 dias antes do consumo. Deve ser isento de matéria terrosa, parasitas e
detritos animais

Kg 400  R$      3,65  R$       1.460,00

18

Objeto: OVO DE GALINHA

Descrição Detalhada: Ovo de galinha, classe A, tamanho grande. Casca branca ou
marrom. Entregue em bandejas de 30 unidades, sem sujidades e com data de validade
aparente. Vencimento mínimo de 15 dias da data de entrega

Bandeja
30 und 200  R$    19,14  R$       3.828,00

19

Objeto: POLPA DE FRUTA - ACEROLA

Descrição Detalhada: Polpa de fruta concentrado sabor acerola. Embalagem 1Kg,
com dados de identificação do produto, prazo de validade e de acordo com as Normas
e/ou Resoluções da ANVISA/MS. O produto deverá ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde

Kg 200 R$    8,69  R$       1.738,00

20 Objeto: POLPA DE FRUTA - CAJÁ

Descrição Detalhada: Polpa de fruta concentrado sabor cajá. Embalagem 1Kg, com
dados de identificação do produto, prazo de validade e de acordo com as Normas e/ou

Kg 200 R$    7,38  R$       1.476,00
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Resoluções da ANVISA/MS. O produto deverá ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde

21

Objeto: POLPA DE FRUTA - GOIABA

Descrição Detalhada: Polpa de fruta concentrado sabor goiaba. Embalagem 1Kg, com
dados de identificação do produto, prazo de validade e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções da ANVISA/MS. O produto deverá ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde

Kg 165 R$    7,54  R$       1.244,10

22

Objeto: POLPA DE FRUTA - MANGA

Descrição Detalhada: Polpa de fruta concentrado sabor goiaba. Embalagem 1Kg, com
dados de identificação do produto, prazo de validade e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções da ANVISA/MS. O produto deverá ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.

Kg 151 R$    7,39  R$       1.115,89

23

Objeto: QUEIJO MUSSARELA

Descrição Detalhada: Queijo, tipo mussarela. Entregue em peças inteiras, com dados
de identificação do produto, prazo de validade e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções da ANVISA/MS. O produto deverá ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.

Kg 300 R$    32,01 R$        9.603,00

24

Objeto: REPOLHO BRANCO

Descrição Detalhada: Repolho branco, tamanho grande – peso mínimo de 700 g, de
1ª qualidade - o hortifruti deve ser isento de injúrias, matéria terrosa, parasitas e
detritos animais.

kg 500  R$      3,35 R$        1.675,00

25
Objeto: TANGERINA

Descrição Detalhada: Produto com coloração e odor característicos, não estar
machucado, perfurado, muito maduro e nem muito verde.

kg 600  R$      3,35 R$        2.790,00

VALOR TOTAL R$      65.834,19

 

2.  JUSTIFICATIVA:

2.1 A aquisição de alimentos por meio da Agricultura familiar e seus representantes se justifica pela necessidade de ofertar ao corpo discente uma
alimentação saudável, nutritiva e variada, que respeite a vocação agrícola local, com vistas a garantir segurança alimentar.

2.2 Por meio do presente objeto também atenderemos o preconizado no Art.14 da Lei nº 11.947/2009, no qual exige que do total dos recursos financeiros
repassados  pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da
agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades
tradicionais indígenas e comunidades quilombolas.

2.3 Os gêneros alimentícios que serão adquiridos mediante esta Chamada Pública são necessários para compor o preparo de, em média, 450 lanches diários
para os discentes da educação básica do campus Jacobina.

 

3. ESTIMATIVA DE PREÇO:

PESQUISA DE PREÇO – OBTIDO POR MEIO DO PAINEL DE PREÇOS

ITEM ITENS A SEREM ADQUIRIDOS Und Qtde  VALOR UNITARIO (R$)  VALOR TOTAL (R$)

1 ALFACE Maço 200  R$      3,30  R$           660,00

2 ABÓBORA MORANGA Kg 250  R$      2,90  R$           725,00

3 AIPIM Kg 800  R$      3,30  R$        2.640,00

4 BANANA DA PRATA Kg 600  R$      3,33  R$        1.998,00

5 BATATA DOCE Kg 400  R$      2,75  R$        1.100,00

6 BATATA INGLESA Kg 600  R$      3,49  R$        2.094,00
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7 BETERRABA VERMELHA Kg 200  R$      3,20  R$           640,00

8 CEBOLA BRANCA Kg 220  R$      3,56  R$           783,20

9 CENOURA Kg 300  R$      3,00  R$           900,00

10 FARINHA DE MANDIOCA Kg 600  R$      7,30  R$        4.380,00

11 FARINHA DE MILHO FLOCADA
(FLOCÃO)

Pacote
500g 800  R$      3,90  R$        3.120,00

12 FEIJÃO CARIOCA Kg 1000  R$    12,31  R$      12.310,00

13 GOIABA VERMELHA Kg 300  R$      4,65  R$        1.395,00

14 IOGURTE SABORES DIVERSOS Litro 700  R$      6,77  R$        4.739,00

15 MAÇÃ GALA Kg 250  R$      6,00  R$        1.500,00

16 MELANCIA Kg 1000  R$      1,92  R$        1.920,00

17 MELÃO Kg 400  R$      3,65  R$        1.460,00

18 REPOLHO BRANCO Kg 500  R$      3,35  R$        1.675,00

19 OVOS DE GALINHA Bandeja
30 und 200  R$    19,14  R$        3.828,00

20 POLPA DE FRUTA – ACEROLA Kg 200 R$    8,69  R$        1.738,00

21 POLPA DE FRUTA – CAJU Kg 200 R$    7,38  R$        1.476,00

22 POLPA DE FRUTA – GOIABA Kg 165 R$    7,54  R$        1.244,10

23 POLPA DE FRUTA - MANGA Kg 151 R$    7,39  R$        1.115,89

24 QUEIJO MUSSARELA Kg 300  R$    32,01  R$        9.603,00

25 TANGERINA Kg 600  R$      4,65  R$        2.790,00

VALOR TOTAL  R$      65.834,19

 

4.      QUANTITATIVO, DO LOCAL DE ENTREGA E PERIODICIDADE

4.1 A entrega do objeto será parcelada, iniciando após a assinatura do contrato.

4.2 Os solicitantes, servidores previamente designados pelo IFBA Campus Jacobina, farão o pedido, mediante requisição em forma de ordem de
fornecimento, por e-mail seguido de ratificação da requisição por telefone, estabelecendo o prazo de até 72 (setenta e duas) horas para a entrega dos gêneros
alimentícios, após a confirmação do recebimento do e-mail.

4.3 Os produtos deverão ser entregues no Refeitório do IFBA Campus Jacobina, no endereço: Avenida Centenário, 500. Nazaré, Jacobina-BA. CEP: 44.700-
000.

4.4 Os produtos deverão ser entregues com periodicidade mínima semanal, conforme demanda do cardápio e da instituição.
 
5. CONDIÇÕES DE ENTREGA:
5.1 No ato da entrega dos gêneros alimentícios os produtos serão analisados se são de boa qualidade e se estão de acordo com as especificações descritas
no Item 01 deste Projeto Básico.
5.2 Caso os produtos não estejam em perfeitas condições de consumo, serão devolvidos no ato da entrega e o produtor deverá, no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas, contados da comunicação da rejeição, substituí-los.
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5.3 As verduras e legumes deverão ser de boa qualidade, com tamanho médio padronizado.
5.4 As hortaliças deverão estar frescas, inteiras e sãs, no ponto de maturação adequado para consumo.
5.5 As folhas deverão se apresentar intactas e firmes.
5.6 Deverão estar isentas de:

a. Substâncias terrosas.
b. Sem sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa.
c. Sem parasitas, larvas ou outros animais nos produtos e embalagens.
d. Sem umidade externa anormal.
e. Isentas de odor e sabor estranhos.
f. Isenta de enfermidades.
g. Não deverão estar danificadas por lesões que afetam a sua aparência e utilização.

 
6.   DO TERMO DE RECEBIMENTO DE ENTREGA
6.1. A entrega dos gêneros alimentícios na Instituição pelos fornecedores observará as condições estabelecidas neste edital e anexos, mediante
preenchimento do TERMO DE RECEBIMENTO, a ser confeccionado pelo Fornecedor da Agricultura Familiar de forma padronizada com a sua
logomarca; preenchido em 03 (três) vias, sendo a primeira via do IFBA/Jacobina; a segunda via do GRUPO FORMAL/INFORMAL, quando houver, e a
terceira via do Agricultor ou Empreendedor de Base Familiar Rural fornecedor do produto.
6.2.  Compete ao IFBA Campus Jacobina a conferência da qualidade e a quantidade do(s) produto(s) e alterar a informação discriminada quando houver
divergência, com a rubrica do responsável pelo recebimento no item corrigido.
 
7.   DAS PENALIDADES
7.1 Pelo inadimplemento de qualquer condição ou cláusula ou pela inexecução total ou parcial do CONTRATO, a Administração do IFBA aplicará ao
Fornecedor da Agricultura Familiar contratado as seguintes penalidades, de acordo com a infração cometida, sendo garantida a defesa prévia:

a. Advertência, que será aplicada, por escrito, caso a inadimplência ou irregularidade cometida pelo Fornecedor da Agricultura Familiar contratado
acarrete conseqüências de pequena monta;

b. Multa de 0,2 % (dois décimos de percentual) por dia de atraso na entrega, limitada esta ao fornecimento não efetuado até o máximo de 05 (cinco)
dias da data estabelecida para entrega, após o qual será considerada inexecução parcial do contrato. É vedado acumular 02 (duas) ou mais entregas
de produtos perecíveis e semi-perecíveis em um mesmo período, a não ser por solicitação expressa do Responsável pela Alimentação Escolar. O
valor da multa deverá ser recolhido na Conta Única da União, através de GRU, em favor da UG 158592, Gestão 26427, código de recolhimento
28867-5.

c. Multa de 5% (cinco por cento) aplicada ao valor do documento fiscal referente a cada etapa de entrega, no caso de inexecução parcial do contrato. O
valor da multa deverá ser recolhido na Conta Única da União, através de GRU, em favor da UG 158592, Gestão 26427, código de recolhimento
28867-5.

d. Impedimento do Fornecedor da Agricultura Familiar contratado de licitar e contratar com a Administração Pública Federal pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas na CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021 e no CONTRATO quando: retardar a assinatura/celebração
do CONTRATO após sua convocação; deixar de entregar ou apresentar documentação ou de retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido;
ensejar o retardamento da execução de seu objeto; não mantiver a proposta; fraudar na execução do CONTRATO; comportar-se de modo inidôneo;
e cometer fraude fiscal.

8.   DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1 O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA, CAMPUS JACOBINA, de acordo com as
prerrogativas que lhe são concedidas e em razão da supremacia do interesse público sobre o interesse particular, poderá realizar as seguintes ações quanto
ao CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR:

a. Comunicar ao participante vencedor toda e qualquer alteração e/ou ocorrência relacionada com a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura
Familiar para a Alimentação Escolar.

b. Rejeitar, no todo ou em parte, os Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação escolar que o participante vencedor entregar fora
das especificações do Edital.

c. Efetuar o pagamento da Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), de acordo com a legislação vigente à matéria.
d. Modificá-lo unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos dos Agricultores e Empreendedores

de Base Familiar Rural e suas Organizações;
e. Rescindi-lo, unilateralmente, nos casos de infração contratual ou inaptidão dos Agricultores e Empreendedores de Base Familiar Rural e suas

Organizações;
f. Fiscalizá-lo quanto a sua execução por meio dos servidores (executores internos) designados para este fim; e
g. Aplicar sanções aos Agricultores e Empreendedores de Base Familiar Rural e suas Organizações, motivadas pela inexecução parcial ou total do

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

 
9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções,
concomitantemente, sem o prejuízo de outras:
a. Advertência, comunicando o contratado sobre o descumprimento de obrigações assumidas, e, conforme o caso, informando o prazo para a adoção das
medidas corretivas cabíveis;
b. Multa:

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.
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
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mesmo fornecimento.
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.
compensatória, correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto vinculado à obrigação não cumprida;

9.2 Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na instituição, 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.
9.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia pelo prazo de até dois anos;
9.4 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, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido
o prazo da sanção aplicada.
9.4.1 Incorre nesta sanção, entre outros, aquele que entregar produtos de outrem, como se fosse de sua produção.
9.5 A recusa injustificada do proponente vencedor em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento
total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
9.6 As sanções serão, quando for o caso, registradas no SICAF, e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado, por igual período,
sem prejuízo das multas previstas no edital e nas demais cominações legais.
9.7 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa, no prazo de cinco dias úteis, ou de dez
dias úteis quando houver indícios de inidoneidade, contado a partir da data em que o fornecedor tomar ciência.
 
10. DO PAGAMENTO
10.1 O pagamento será efetuado em moeda corrente mediante a apresentação de fatura discriminativa, ao produtor de acordo com os itens, quantidades e
preços previstos no projeto de venda (proposta de preços) vencedora, devidamente certificada e atestada.
10.2 O pagamento será efetuado em até 30 dias úteis, contados a partir do efetivo recebimento dos produtos, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura
pelo contratado, devidamente atestada e liquidada pelo Contratante. O documento fiscal deverá constar em anexo o(s) TERMO(S) DE RECEBIMENTO
DA AGRICULTURA FAMILIAR.
10.3 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
10.4 Nenhum pagamento será efetuado caso o faturamento apresente alguma incorreção ou divergência de valores, e será devolvido para as devidas
correções e/ou ajustes e o prazo para pagamento será contado a partir da data de reapresentação do documento fiscal.
10.5 Só serão efetuados os pagamentos referentes aos produtos efetivamente entregues. E será exigida a apresentação de Certidão Negativa de Débito ou
Regularidade com INSS, FGTS, Receita Federal, Procuradoria Geral da União, Estadual e Municipal da sede do participante (somente para grupos
formais).
10.6 O IFBA Campus Jacobina 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 participante da CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020. Cabe ao GRUPO FORMAL como organização
representativa realizar o devido repasse de recursos no valor correspondente ao estabelecido no PROJETO DE VENDA definido no edital.
 
11. DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, e demais normas federais de licitações
e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e
princípios gerais dos contratos.
 
Jacobina, 26 de novembro de 2021
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