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Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

Edital nº 01/2021 de 26 de novembro de 2021.

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - Nº

01/2021

 

PROCESSO: 23745.001320/2021-10
 
 
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA,
CAMPUS JACOBINA, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o Nº
10.764.307/0017-80, representado neste ato  pela  Comissão  de  Chamada  Pública  -  CCP
nomeada conforme Portaria nº 30 de 25 de maio de 2021, considerando o disposto no artigo 14 da
Lei n° 11.947/2009 e no art. 24 da Resolução FNDE/CD n° 26/2013, torna público que realizará a
Chamada Pública de Compra da Agricultura Familiar nº 01/2021, Processo de nº
23745.001320/2021-10, para aquisição de gêneros alimentícios produzidos da Agricultura Familiar
e do Empreendedor Familiar Rural ou de suas organizações, destinados ao preparo das refeições
oferecidas aos alunos no ano letivo de 2021, que acontecerá no ano civil de 2022, após o
reestabelecimento das atividades presenciais no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia – IFBA Campus Jacobina, em atendimento ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE, conforme condições estabelecidas neste edital e em seus anexos.
Os Grupos Formais/Informais ou os Agricultores Individuais deverão enviar os documentos de
habilitação (item 5.2 deste edital) e projeto de venda (Anexo 6) no período dentre os dias 26/11/2021 a
16/12/2021 para o email fabiana.franca@ifba.edu.br. A íntegra do Edital e seus anexos estarão
disponíveis no Site do IFBA Campus Jacobina.
Jacobina, 26 de novembro de 2021.
 
 
 
 
Fabiana Chagas Oliveira de França
Presidente da Comissão da Chamada Pública
 
 
 
 

mailto:fabiana.franca@ifba.edu.br.
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CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REGIDOS PELA LEI 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009,

RESOLUÇÃO/CD Nº 26 DO FNDE DE 17 DE JUNHO DE 2013 E RESOLUÇÃO/CD Nº 04
DO FNDE DE 02 DE ABRIL DE 2015.

 
 
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA,
Campus Jacobina, Entidade Executora, responsável pela aplicação dos repasses financeiros do FUNDO
 NACIONAL  DE  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  –  FNDE  destinados  à execução do
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE torna público, para ciência dos
interessados, que realizará Chamada Pública nº 01/2020 para aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento ao PROGRAMA
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, de acordo com as disposições contidas no uso de suas
prerrogativas legais, e considerando o disposto na Lei 11.947/2009, na Resolução FNDE/CD nº 26/2013,
na Resolução FNDE/CD nº 04/2015 e nas legislações subsequentes vigentes no andamento do presente
procedimento com as condições deste instrumento convocatório.
 
1. DO OBJETO:
O objeto da presente CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021 é a habilitação de grupos formais, informais e
de agricultores familiares individuais para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do
empreendedor familiar rural ou de suas organizações, conforme PLANILHA  DE  ESPECIFICAÇÃO  E
 QUANTITATIVO  DOS  GÊNEROS  ALIMENTÍCIOS (Anexo 4). A aquisição visa atender ao
Programa Nacional de Alimentação Escolar e destina-se ao preparo das refeições oferecidas aos alunos
após o restabelecimento das atividades presenciais do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA, CAMPUS Jacobina.
 
2. DO FUNDAMENTO LEGAL
A CHAMADA PÚBLICA 01/2021, realiza-se dispensando o procedimento licitatório, conforme
disposições contidas no §1º do art. 14, da Lei nº 11.947 de 16 de junho de 2009, e §1º, do art. 24, das
RESOLUÇÕES CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013; nº 04 de 02 de abril de 2015 e nº 18 de 26 de
setembro de 2018, aplicando-se subsidiariamente a Lei 8.666/93, os princípios gerais do direito e demais
normas que regem a matéria, no que couber.
 
3. DA FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do objeto da CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021 correrão à conta dos recursos
provenientes do Orçamento da União, previstos na Lei Orçamentária Anual de 2021, e repassados pelo
FNDE a este Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, mediante classificação programática
provenientes da Dotação Orçamentária descrita no procedimento ordinário a seguir:
Natureza de Despesa: 33.90.32
Unidade Orçamentária: IFBA CAMPUS JACOBINA - 158592
Programa de Trabalho Resumido:  169949
Plano Interno: CFF53M9601N
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Fonte de Recursos: 0113150072
Nota de Crédito: R$ 65.834,65
Valor da Aquisição: R$ 65.834,19
 
4. DA DEFINIÇÃO DOS PREÇOS DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
O preço de referência dos gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e dos Empreendedores Familiares
Rurais foi definido observando-se a metodologia indicada no Art. 29º da Resolução CD/FNDE nº
04/2015, onde utilizou-se a média dos valores obtidos pelas cotações obtidas do painel de preços do
governo federal.
 
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
Poderão participar deste procedimento, somente:
5.1. Fornecedores Individuais: Agricultores familiares não organizados em grupos, detentores da
Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – DAP física;
5.2 Grupos Informais: Agricultores familiares organizados em grupos informais detentores da Declaração
de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – DAP Física de cada
agricultor.
5.3 Grupos Formais: Agricultores familiares organizados em grupos formais (cooperativas e associações)
detentores da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar –
DAP Jurídica.
 
6. DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE VENDA
 
6.1. DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO E PROJETO DE VENDA
6.1.1 Os agricultores deverão preencher a Ficha de Inscrição (Anexo 2), o Projeto de Venda (Anexo 6) e
todos os demais documentos descritos no item 5.2, conforme a categoria que pertencer. Após o
preenchimento, os documentos requeridos deverão ser digitalizados, anexados em formato PDF e
enviados para o email fabiana.franca@ifba.edu.br. A Comissão enviará um email de protocolo
confirmando o recebimento dos arquivos. O Projeto de Vendas e a Documentação deverá ser enviado
entre 26/11/2021 e 16/12/2021 até às 17h.
6.1.2 É de inteira responsabilidade dos agricultores fazer o correto envio dos arquivos, acompanhar a
publicação da homologação dos Projetos inscritos, e interpor recurso, caso necessário, conforme as datas
estabelecidas no cronograma (Anexo 1).
 
6.2. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.2.1 Ficha de inscrição (Anexo 1)
6.2.2 Para a habilitação, os participantes deverão apresentar os documentos a seguir relacionados
conforme o tipo de fornecedor que se enquadrem:
a) Fornecedores individuais, não organizados em grupo:

Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF
Extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;
Prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso;
Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria,
relacionado no projeto de venda.

mailto:fabiana.franca@ifba.edu.br.
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b) Grupos Informais de Agricultores Familiares:

Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF de cada participante;
Extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;
Prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso;
Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria,
relacionada no projeto de venda.

c) Grupos Formais de Agricultores Familiares:

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
Extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias;
Prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço – FGTS (Cópias das certidões negativas: FGTS e Certidão de Débitos
Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União);
Cópia  do  estatuto  e  ata  de  posse  da  atual  diretoria  da  entidade  registrada  no  órgão
competente  (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);
Declaração da Associação ou Cooperativa, firmada pelo seu representante, de que não emprega
menor, em cumprimento ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo
constante no ANEXO 5 desta Chamada Pública;
Declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento do limite
individual de venda de cada um de seus cooperados/associados (limite individual de venda por
agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para a alimentação escolar deverá respeitar o
valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por DAP Familiar / ano / entidade executora);
Prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e
Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria,
relacionada no projeto de venda.

6.2.3 Não serão admitidas Cópias Processadas por FAC-SÍMILE, mesmo que autenticadas em cartório;
6.2.4 As cópias da documentação deverão estar legíveis, e só serão aceitas as originais ou as cópias
autenticadas em cartório.
6.2.5 A Comissão poderá exigir dos participantes, em qualquer tempo, a exibição de documentos
originais para conferência, mesmo quando forem apresentados em cópias autenticadas, a fim de que seja
verificada a sua autenticidade.
6.2.6 Os documentos que forem emitidos via internet, terão sua autenticidade verificada pelos membros
da Comissão, nos respectivos sites.
6.2.7 Todas as certidões exigidas deverão estar dentro de seus prazos de validade, sob pena de
inabilitação do participante. As certidões que não mencionarem o prazo de validade serão consideradas
válidas por 60 (sessenta) dias da data de emissão, salvo disposição contrária em lei ou em  regulamento  a
 respeito.  No  que  se  refere  à  comprovação  de  inscrição  no  CNPJ,  a  sua atualização compreenderá
o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias da data de emissão, salvo disposição contrária em lei ou em
regulamento a respeito.
6.2.8 Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos, fica facultado à EEx. a abertura
de prazo para a regularização da documentação, de acordo com o artigo 28 da Resolução FNDE/CD n°
26/2013.
6.2.9 Sob pena de inabilitação, as pessoas que assinarem as declarações exigidas deverão comprovar,
conforme o caso, através de procuração, contrato social ou ata de assembleias de diretores, poderes para
tal representação, ficando retida no processo a documentação de comprovação.
 
6.3. PROJETO DE VENDA
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6.3.1 O Projeto de Venda deve ser apresentado conforme modelo constante no ANEXO 6 deste Edital de
Chamada Pública.
6.3.2 Deve-se observar que a Chamada Pública 01/2020 está dividida entre dois grupos (hortifruti e
polpa). Compete ao Agricultor/Associação enviar o Projeto de Venda apenas do grupo que ele desejar
concorrer.
6.3.3 DECLARAÇÃO DE CONDIÇÕES DE ENTREGA – ANEXO 7 – confirmando as condições de
efetuar a entrega dos produtos cotados em meios de transporte adequados e em condições corretas de
temperatura, embalagem, etc., garantindo a proteção contra contaminação e deterioração.
 
6.4. HOMOLOGAÇÃO DAS PROPOSTAS E RECURSO
6.4.1 A lista contendo o nome dos agricultores/associações que enviaram seus projetos dentro do prazo
estabelecido no Cronograma será publicada no Site do IFBA - Campus Jacobina. Caso o agricultor
perceba que não se encontra na lista, o mesmo poderá interpor recurso conforme cronograma, enviando a
comprovação para o email: fabiana.franca@ifba.edu.br.
6.4.2 A lista contendo os recursos homologados será publicada também no Site do IFBA, de acordo com
cronograma publicado.
6.4.3 É de inteira responsabilidade do agricultor, acompanhar o andamento da sua inscrição.
 
7. ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1 A Documentação e o Projeto de Vendas serão analisados em reunião virtual apenas com os membros
da Comissão, devido à pandemia da COVID-19.
7.2 Serão classificadas as propostas, que preencham as condições fixadas nesta Chamada Pública.
7.3 Cada grupo de fornecedores (formal e/ou informal) deverá obrigatoriamente, ofertar a quantidade de
alimentos com preço unitário, observando as condições e preços fixados nesta Chamada Pública.
7.4 A Comissão de Chamada Pública classificará as propostas, considerando os critérios de prioridade
e desempate estabelecidos pela Resolução CD/FNDE nº: 26/2013 e pela Resolução CD/FNDE nº
4/2015:

Para seleção, os projetos de venda habilitados serão divididos em: grupo de projetos de fornecedores
locais, grupo de projetos do território rural, grupo de projetos do estado, e grupo de propostas do País.

I - o grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre os demais grupos; II
- o grupo de projetos de fornecedores do território rural terá prioridade sobre o do estado e do País.

III - o grupo de projetos do estado terá prioridade sobre o do País.

Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:

- os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as
comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre estes;

- os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou
agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003;

- os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de Declaração de Aptidão  ao  PRONAF  -
 DAP  Jurídica)  sobre  os  Grupos  Informais  (agricultores familiares, detentores de Declaração de
Aptidão ao PRONAF - DAP Física, organizados em grupos) e estes sobre os Fornecedores
Individuais (detentores de DAP Física);
Serão considerados Grupos Formais e Grupos Informais de assentamentos da reforma agrária,
comunidades quilombolas e/ou indígenas aqueles em que a composição seja de, no mínimo, 50% + 1
(cinquenta por cento mais um) dos associados/cooperados das organizações produtivas, no caso do
grupo formal, e 50% + 1 (cinquenta por cento mais um) dos fornecedores agricultores familiares, no
caso de grupo informal, conforme identificação na(s) DAP(s), com essa característica.

mailto:fabiana.franca@ifba.edu.br.
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Em caso de empate, organizações com maior porcentagem de agricultores familiares e/ou
empreendedores familiares rurais no seu quadro de sócios, conforme DAP Jurídica, terão prioridade;
No caso de empate entre Grupos Formais ou entre Grupos Informais de assentamentos da reforma
agrária, comunidades quilombolas e/ou indígenas, terão prioridade organizações produtivas com
maior porcentagem de assentados da reforma agrária, quilombolas ou indígenas.
Em caso de persistir o empate, será realizado Sorteio, em Ato Público, sendo convocados todos os
produtores que se enquadrem nessa situação, ou, havendo consenso entre as partes, poderá optar-
se pela divisão no fornecimento dos produtos a serem adquiridos entre as organizações
finalistas.

7.5 A apresentação de Projeto de Venda para a contratação pretendida implica concordância do
proponente em fornecer os produtos pelo preço de referência constante no Projeto Básico,
independentemente do valor apresentado em sua proposta.
7.6 Os gêneros 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, através das Resoluções RDC nº 259/02 e 216/2004 – ANVISA;
7.7 Os valores totais apresentados pelos proponentes deverão respeitar o limite individual de venda do
Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para a alimentação escolar, no valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais) por DAP física, por ano civil e por Entidade Executora.
7.8 Os agricultores familiares, detentores de DAP Física, poderão contar com uma Entidade Articuladora
que poderá, nesse caso, auxiliar na elaboração do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar.
7.9 As Entidades Articuladoras são aquelas definidas pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário –
MDA.
7.10 Caso a entidade executora não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos de
produtores e empreendedores familiares locais, estas deverão ser complementadas com propostas de
grupos de produtores e empreendedores familiares do território rural, do estado e do País, nesta ordem,
realizando-se também o sorteio, no caso de empate.
7.11 O encaminhamento dos projetos de venda pressupõe o pleno conhecimento de todas as exigências
contidas no edital de chamada pública e seus anexos e implica a aceitação integral e irretratável aos
termos e condições deste edital e anexos.
7.12 No dia acordado no cronograma, a Comissão publicará no Site do IFBA a Ata da sessão juntamente
com o nome do vencedor.
 
8. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
 
8.1 Das decisões proferidas pela Comissão, decorrentes do presente, caberão os recursos previstos no art.
109, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
8.2 Declarado o vencedor, qualquer participante que consultar a Ata da Chamada Pública poderá
manifestar a intenção de interpor recurso. O interessado deverá enviar o email para
fabiana.franca@ifba.edu.br, sinalizando para a Comissão apenas a manifestação do recurso. Após isso,
lhe será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação das razões, ficando os demais
participantes, desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, mediante
solicitação oficial.
8.3 Os recursos imotivados ou insubsistentes não serão recebidos.
8.4 Caso haja motivação de recurs, os prazos das ações posteriores constantes no Cronograma (Anexo 1)
serão prorrogados, considerando-se os prazos descritos no Item 8.2.
 
9. DO CONTRATO

Ú
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Após a homologação do resultado da CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020, o vencedor será convocado
para assinatura do CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – ANEXO 8.
 
10. DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO
O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei n° 8.666/1993.
 
11. DA SUBCONTRATAÇÃO
É expressamente vedada a subcontratação.
 
12. DA VIGÊNCIA
12.1 O CONTRATO terá vigência de doze meses a partir da sua assinatura, podendo ser aditado,
mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as condições estabelecidas na CHAMADA
PÚBLICA Nº 01/2021.
12.2 A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação
sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme
Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.
 
13. DA RESCISÃO
O CONTRATO poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação
judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
a) Por acordo entre o IFBA Campus Jacobina e o(s) representante(s) legal(is) da agricultura familiar,
desde que ouvidos os representados;
b) Pela inobservância de quaisquer condições estabelecidas na CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021;
c) Quaisquer dos motivos previstos em Lei.
 
14. DO QUANTITATIVO, DO LOCAL DE ENTREGA E PERIODICIDADE
14.1 A entrega do objeto será parcelada, iniciando após a assinatura do contrato.
14.2 Os solicitantes, servidores previamente designados pelo IFBA Campus Jacobina, fará 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.
14.3 Os produtos deverão ser entregues no Refeitório do IFBA Campus Jacobina, no endereço: Avenida
Centenário, n° 500. Nazaré, Jacobina-BA. CEP: 44700-000.
14.4 Os produtos deverão ser entregues com periodicidade mínima semanal, conforme demanda do
cardápio e da instituição.
 
15. DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO
15.1 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 ANEXO 4, desta Chamada Pública.
15.2 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.
15.3 As verduras e legumes deverão ser de boa qualidade, com tamanho médio padronizado.
15.4 As hortaliças deverão estar frescas, inteiras e sãs, no ponto de maturação adequado para consumo.
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15.5 As folhas deverão se apresentar intactas e firmes.
15.6 Deverão estar isentas de:

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

 
16. DO TERMO DE RECEBIMENTO DE ENTREGA
16.1 A entrega dos gêneros alimentícios na Instituição pelos fornecedores observará as condições
estabelecidas neste edital de chamada pública, mediante preenchimento do TERMO DE
RECEBIMENTO - ANEXO 9, 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.
16.2 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.
 
17. DAS PENALIDADES
17.1 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 01/2020 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.
 
18. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
18.1 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:
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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.
 
19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
19.1 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 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;

19.2 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.
19.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia pelo prazo de até dois anos;
19. 4Declaração 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.
19.4.1 Incorre nesta sanção, entre outros, aquele que entregar produtos de outrem, como se fosse de sua
produção.
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19.5 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.
19.6 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.
19.7 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.
 
20. DO PAGAMENTO
20.1 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.
20.1 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 – ANEXO 9.
20.3 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.
20.4 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.
20.5 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).
20.6 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 ANEXO 6.
 
21. DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes à CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021 deverão ser
enviados à Comissão do IFBA Campus Jacobina por meio do email fabiana.franca@ifba.edu.br em até
02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para a análise dos projetos de venda, cabendo à Comissão
definir sobre a petição.
21.2. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da respectiva CHAMADA PÚBLICA.
21.3. Os gêneros 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 através das Resoluções RDC nº 259/02 e 216/2004 - ANVISA;
21.4. O GRUPO FORMAL DE AGRICULTORES E EMPREENDEDORES DE BASE FAMILIAR
RURAL que aderir à CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021 se compromete a fornecer os gêneros
alimentícios de forma contínua, de acordo com os padrões de identidade e qualidade estabelecidos na
legislação federal vigente sobre alimentos, em atendimento às especificações técnicas elaboradas pelo
Setor de Alimentação Escolar do IFBA Campus Jacobina, e na periodicidade prevista neste edital.

mailto:fabiana.franca@ifba.edu.br%20
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21.5. O GRUPO FORMAL DE AGRICULTORES E EMPREENDEDORES DE BASE FAMILIAR
RURAL deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, as cópias do(s) TERMO(S) DE RECEBIMENTO
DA AGRICULTURA FAMILIAR– ANEXO 9 e a(s) Nota(s) Fiscal(is) de Venda ou documento(s)
equivalente(s) dos produtos cotados no ANEXO 4, estando à disposição para comprovação dos órgãos
fiscalizadores do PNAE.
21.6 Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pela Comissão  do  IFBA Campus
Jacobina por meio do email fabiana.franca@ifba.edu.br.
 
22. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
22.1 A adjudicação do objeto deste certame será viabilizada pela Comissão de Chamada Pública sempre
que não houver recurso.
22.2 Não havendo interposição de recursos a Comissão de Chamada Pública, analisará as propostas e
emitirá parecer declarando o(s) vencedor(es) e o resultado do processo será homologado e adjudicado
pelo Diretor Geral do IFBA Campus Jacobina.
22.3 Havendo interposição de recurso, a homologação e adjudicação serão procedidas somente após o
julgamento deste.
 
Jacobina, 26 de novembro de 2021

 
          Ricardo Alcântara Mesquita

Diretor Geral – IFBA Campus Jacobina
 

           Fabiana Chagas Oliveira de França
Presidente da Comissão de Chamada Pública

 
                 Lucas de Jesus Oliveira

Membro da Comissão de Chamada Pública
 

             Darlei Augusto Batista da Silva
Membro da Comissão de Chamada Pública

Documento assinado eletronicamente por FABIANA CHAGAS OLIVEIRA DE FRANCA,
Nutricionista , em 26/11/2021, às 14:48, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por DARLEI AUGUSTO BATISTA DA SILVA, Diretor(a)
de Administração e Planejamento, em 26/11/2021, às 14:51, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS DE JESUS OLIVEIRA, Assistente da
Diretoria de Administração e Planejamento, em 26/11/2021, às 14:52, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO ALCANTARA MESQUITA, Diretor Geral
do Campus Jacobina, em 26/11/2021, às 15:04, conforme decreto nº 8.539/2015.
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