
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Tv. Santo Amaro, 44, Santo Amaro - CEP 44200-000 - Santo Amaro - BA - www.portal.ifba.edu.br

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 Aquisição de  gêneros  alimentícios da Agricultura Familiar  e  do Empreendedor  Familiar  Rural,  para o
atendimento  ao  Programa  Nacional  de  Alimentação  Escolar  (PNAE),  conforme  condições,  quantidades,
exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento, no Edital de Chamada Pública e seus anexos.

1.2 Das especificações, quantidades, valores a serem pagos e local de entrega:  

RELAÇÃO DE ITENS DA CONTRATAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO
DETALHADA

CÓDIGO UNIDADE
QUANTIDADE
TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR

TOTAL

1

Objeto: abóbora.   

Descrição  detalhada:
Tamanho  médio,  casca
firme,  sem  partes
amassadas  ou  estragadas.
Polpa  com  coloração
alaranjada.  Grau  de
amadurecimento
apropriado  para
consumo.   

Local  de  entrega:  IFBA
Campus Santo Amaro.

463747 kg 120 R$ 4,34
R$
520,80

2

Objeto: acelga.   

Descrição  detalhada:
Unidade  de  tamanho
médio,  bem  formada,
folhas  com  coloração
verde  sem  partes
amareladas e estragadas.

Local  de  entrega:  IFBA
Campus Santo Amaro.

463818 kg 50 R$ 5,02 R$ 251,00
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3

Objeto: aipim. 

Descrição  detalhada:
Tamanho  pequeno  a
médio, tenra,  casca íntegra
sem  amassados  e
estragados.  Grau  de
amadurecimento
apropriado para consumo.

Local  de  entrega:  IFBA
Campus Santo Amaro.

463795 kg 120 R$ 3,49 R$ 418,80

4

Objeto: alface crespa.

Descrição detalhada: Pé de
tamanho médio,  folhas  de
padrão  crespa,  com
coloração  verde,  sem
partes  estragadas,  sem
folhas  amareladas  ou
amarronzadas.  Unidade
pesando 200 a 300 gramas.

Local  de  entrega:  IFBA
Campus Santo Amaro.

463832 Uni/molho/pé 100 R$ 4,17 R$ 417,00

5

Objeto: alface lisa.

Descrição detalhada: Pé de
tamanho médio,  folhas  de
padrão liso, com coloração
verde,  sem  partes
estragadas  e  amareladas.
Unidade  pesando  200  a
300 gramas.

Local  de  entrega:  IFBA
Campus Santo Amaro.

463833 Uni/molho/pé 100 R$ 4,57 R$ 457,00

6

Objeto: banana da prata.

Descrição detalhada: Fruto
alongado,  de  casca  lisa  e
tenra, coloração amarelada
podendo  apresentar
pontinhos  marrons,  sem
partes  amassadas  e
estragadas.  Grau  de
amadurecimento
apropriado para consumo.

Local  de  entrega:  IFBA

464381 kg 500 R$ 4,58 R$ 2.290,00
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Campus Santo Amaro.

7

Objeto: banana da terra.

Descrição detalhada: Fruto
alongado,  de  casca  lisa  e
tenra, coloração amarelada
podendo  apresentar
pontinhos  marrons,  sem
partes  amassadas  e
estragadas.  Grau  de
amadurecimento
apropriado para consumo.

Local  de  entrega:  IFBA
Campus Santo Amaro.

464377 kg 120 R$ 6,73 R$ 807,60

8

Objeto: batata doce.

Descrição  detalhada:
Tamanho médio, coloração
branca, livre de amassados,
mofos, partes estragadas e
sem  brotar.  Grau  de
amadurecimento
apropriado para consumo.

Local  de  entrega:  IFBA
Campus Santo Amaro.

463753 kg 100 R$ 4,74 R$ 474,00

9

Objeto: beterraba.

Descrição  detalhada:
Tamanho  médio,  firme,
tenra,  de  coloração
vermelho  vivo,  com  pele
lisa.  Grau  de
amadurecimento
apropriado para consumo.

Local  de  entrega:  IFBA
Campus Santo Amaro.

463767 kg 100 R$ 4,89 R$ 489,00

10

Objeto: cebolinha.

Descrição detalhada: Maço
de tamanho médio, fresco,
folhas  de  coloração  verde
escura,  sem  folhas
amarelas  e  apodrecidas.
Unidade  pesando,
aproximadamente,  150
gramas.

Local  de  entrega:  IFBA

463878 Uni/molho/pé 150 R$ 3,01 R$ 451,50
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Campus Santo Amaro.

11

Objeto: cenoura.

Descrição  detalhada:
Tamanho médio, coloração
laranja,  fresca,  sem
amassados  e
apodrecimentos.  Grau  de
amadurecimento
apropriado para consumo.

Local  de  entrega:  IFBA
Campus Santo Amaro. 

463770 kg 200 R$ 5,18 R$ 1.036,00

12

Objeto: chuchu.

Descrição  detalhada:
Tamanho médio, coloração
verde claro a escuro, tenro,
sem  manchas  e  partes
apodrecidas.

Local  de  entrega:  IFBA
Campus Santo Amaro.

463778 kg 80 R$ 4,06 R$ 324,80

13

Objeto: coentro.

Descrição detalhada: Maço
de tamanho médio, fresco,
folhas  de  coloração  verde
escura,  sem  folhas
amarelas  e  apodrecidas.
Unidade  pesando,
aproximadamente,  150
gramas.

Local  de  entrega:  IFBA
Campus Santo Amaro.

463876 Uni/molho/pé 150 R$ 3,14 R$ 471,00

14

Objeto: couve.

Descrição detalhada: Maço
de tamanho médio, fresco,
folhas  de  coloração  verde
escura,  sem  folhas
amarelas  e  apodrecidas.
Unidade  pesando,
aproximadamente,  150
gramas.

Local  de  entrega:  IFBA
Campus Santo Amaro.

463822 Uni/molho/pé 200 R$ 3,30 R$ 660,00
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15

Objeto: laranja.

Descrição  detalhada:
Tamanho  pequeno  a
médio, casca de coloração
50%  verde  e
50%alaranjada,  lisa,
suculenta,  sem  amassados
e  partes  estragadas.  Grau
de  amadurecimento  ideal
para consumo.

Local  de  entrega:  IFBA
Campus Santo Amaro.

464393 kg 200 R$ 6,75 R$ 1.350,00

16

Objeto: limão.

Descrição  detalhada:
Tamanho  pequeno  a
médio, casca de coloração
esverdeada,  lisa  e
brilhante.  Sem  partes
estragadas, suculento. Grau
de  amadurecimento
apropriado para consumo.

Local  de  entrega:  IFBA
Campus Santo Amaro.

464398 kg 50 R$ 4,87 R$ 243,50

17

Objeto: mamão.

Descrição detalhada: Casca
fina  e  lisa,  coloração
amarela,  sem  manchas,
sem amassados, com polpa
macia com grau médio de
amadurecimento.

Local  de  entrega:  IFBA
Campus Santo Amaro.

464405 kg 300 R$ 4,21 R$ 1.263,00
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18

Objeto: manga.

Descrição  detalhada:
Tamanho  pequeno  a
médio, casca de coloração
50%  verde  e  50%
amarelada,  lisa,  suculenta,
sem  amassados  e  partes
estragadas.  Grau  de
amadurecimento ideal para
consumo.

Local  de  entrega:  IFBA
Campus Santo Amaro.

464410 kg 200 R$ 5,18 R$ 1.036,00

19

Objeto: melancia.

Descrição  detalhada:
Tamanho médio a  grande,
casca  firme,  lisa  e
brilhante.  Sem  amassados
e partes apodrecidas. Grau
de  amadurecimento
apropriado para consumo.

Local  de  entrega:  IFBA
Campus Santo Amaro.

464418 kg 300 R$ 2,91 R$ 873,00

20

Objeto: pimentão verde.

Descrição  detalhada:
Tamanho  pequeno  a
médio,  coloração
esverdeada  a  mesclada  de
esverdeado  com
vermelho,sem  partes
apodrecidas,  Grau  de
amadurecimento
apropriado para consumo.

Local  de  entrega:  IFBA
Campus Santo Amaro.

463809 kg 50 R$ 6,41 R$ 320,50
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21

Objeto: quiabo.

Descrição  detalhada:
Tamanho  pequeno  a
médio,  coloração  verde,
casca lisa,  sem amassados
e  partes  estragadas.  Grau
de  amadurecimento  
apropriado para consumo.

Local  de  entrega:  IFBA
Campus Santo Amaro.

463792 kg 60 R$ 9,38 R$ 562,80

22

Objeto: rúcula.

Descrição detalhada: Maço
de tamanho médio, fresca,
folhas  de  coloração  verde
escura,  sem  folhas
amarelas  e  apodrecidas.
Unidade  pesando  200  a
300 gramas.

Local  de  entrega:  IFBA
Campus Santo Amaro.

463826 Uni/molho/pé 80 R$ 3,45 R$ 276,00

23

Objeto: salsa.   

Descrição detalhada: Maço
de tamanho médio, fresco,
folhas  de  coloração  verde
escura,  sem  folhas
amarelas  e  apodrecidas.
Unidade  pesando,
aproximadamente,  150
gramas.

Local  de  entrega:  IFBA
Campus Santo Amaro.

463939 Uni/molho/pé 100 R$ 3,38 R$ 338,00

24

Objeto: tomate vermelho.

Descrição  detalhada:
Tamanho  pequeno  a
médio,  bem  formados,
lisos,  livres  de  defeitos,
coloração  vermelho-vivo,
sem machucados. Grau de
amadurecimento  pronto
para consumo.

Local  de  entrega:  IFBA
Campus Santo Amaro.

463805 kg 100 R$ 7,73 R$ 773,00
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TOTAL GERAL

R$
16.104,30

1.3 A quantidade total refere-se à previsão de consumo durante toda a vigência do contrato.

1.4  Em  se  tratando  de  produtos  altamente  perecíveis  e  da  reduzida  capacidade  de  armazenamento  do
refeitório/cozinha institucional, a quantidade total deverá ser entregue de forma fracionada mediante acordo da
contratante com o(s) contratado(s).

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1 A aquisição dos gêneros alimentícios acima elencados atenderá às necessidades do Instituto Federal  de
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) Campus Santo Amaro no que diz respeito ao cumprimento do
Art. 29 da Resolução Nº 06, de 08 de maio de 2020, que estabelece que, no mínimo, 30% do recurso financeiro
repassado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no âmbito do PNAE, deverá ser
utilizado na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar
Rural  ou suas  organizações,  priorizando os  assentamentos de  reforma agrária,  as  comunidades tradicionais
indígenas e comunidades quilombolas.

2.2  O  PNAE  tem  como  objetivo  contribuir  para  o  crescimento  e  desenvolvimento  biopsicossocial,  a
aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de
ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais
durante o período letivo.

2.3 A alimentação é uma das necessidades básicas do ser humano, sendo fundamental o fornecimento de uma
alimentação  saudável  e  adequada,  que  respeite  a  cultura,  as  tradições,  os  hábitos  alimentares  saudáveis,
fortalecendo e estimulando o desenvolvimento sustentável e sazonal através da produção regional da agricultura
familiar.

2.4 O objeto deste instrumento obedece a Lei 11.947, de 16 de junho de 2009, e a Resolução nº 06, de 08 de
maio de 2020, que dispõem sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no
âmbito do PNAE.

2.5 A especificação dos gêneros alimentícios,  no âmbito do PNAE, obedece aos cardápios  da alimentação
escolar que foram elaborados pela nutricionista do IFBA Campus Santo Amaro, tendo como base a utilização
de alimentos  in natura,  de modo a respeitar  as  necessidades  nutricionais,  os hábitos alimentares,  a  cultura
alimentar da localidade e pautando-se na sustentabilidade, sazonalidade, diversidade agrícola da região e na
promoção da alimentação adequada e saudável.

2.6 Enquanto durar a suspensão das aulas presenciais e com base na Lei nº 13.987/2020, a alimentação escolar
será disponibilizada aos discentes por meio da entrega de kits de gêneros alimentícios. Devido à falta de dados
em relação ao quantitativo de alunos que aderem a esta modalidade de distribuição, optou-se por estimar o
quantitativo total considerando a demanda de alunos que consomem a alimentação escolar em período regular
de atividades acadêmicas presenciais e considerando a disponibilidade orçamentária proveniente do FNDE.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1 A natureza do objeto a ser contratado é comum, sendo compra de gêneros alimentícios, a ser contratado
mediante dispensa de licitação, por meio de chamada pública, conforme Lei nº 11.947/09, Art. 14, § 1º.

4. LOCAL, PERIODICIDADE DE ENTREGA E CRITÉRIOS PARA ACEITAÇÃO

4.1 Os  gêneros  alimentícios  deverão  ser  entregues  em quantidades  fracionadas,  conforme  a  solicitação  da
nutricionista  ou  de  outro  servidor  do  IFBA  Campus  Santo  Amaro,  diretamente  na  refeitório/cozinha
institucional, localizado na 1ª Travessa São José, s/nº, Bonfim, Santo Amaro/Ba, CEP: 44.200-000.
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4.2  Enquanto  durar  a  suspensão  das  aulas  presenciais,  as  entregas  no  IFBA Campus  Santo  Amaro  serão
definidas mediante acordo da contratante com o(s) contratado(s).

4.3 Na possibilidade de retorno das aulas presenciais, de forma parcial ou em sua totalidade, a entrega destes
gêneros alimentícios será gradativamente alterada para os parâmetros adotados no período anterior a pandemia,
ou seja, as solicitações de entrega poderão ser semanais, quinzenais ou mensais, sendo o prazo de entrega de 02
(dois) dias úteis, contados do recebimento da solicitação.

4.3.1 Na possibilidade de retorno das aulas presenciais, as entregas deverão ser feitas, preferencialmente,
às segundas-feiras, das 8 horas às 12 horas.

4.4 Nos meses de férias dos alunos, as solicitações poderão ser reduzidas significativamente, e em casos de
paralisações ou greves a entrega será paralisada até que se retorne às atividades habituais.

4.5  Todo  fornecimento  deverá  vir  acompanhado  de  recibo  de  entrega,  contendo  descrição  do  item,  o
peso/quantitativo, conforme unidade de fornecimento, e o nome do solicitante, devendo uma via ser entregue ao
servidor designado pela Administração para receber os produtos.

4.6 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.

4.7 Quando da entrega, os frutos, verduras e leguminosas deverão apresentar-se:

4.7.1 Isentos de substâncias terrosas;

4.7.2 Sem sujeiras ou corpos estranhos aderidos à superfície externa;

4.7.3 Sem parasitas, larvas ou outros animais, inclusive nas embalagens;

4.7.4 Sem umidade externa anormal;

4.7.5 Isentos de odor e sabor estranhos;

4.7.6 Isentos de enfermidades.

4.8 Todos os gêneros, exceto frutas e verduras in natura,  deverão apresentar  embalagem com a rotulagem
obrigatória, informações nutricionais, registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde e ter selo
do Sistema de Inspeção Federal (SIF), Estadual (SIE) ou Municipal (SIM).

4.9  A  pontualidade  na  entrega  das  mercadorias  para  o  IFBA  Campus  Santo  Amaro  está  vinculada  ao
cumprimento do cardápio nutricional. A não pontualidade na entrega das mercadorias implicará em prejuízo à
execução  do  cardápio  e  consequentes  transtornos  ao  balanceamento  nutricional,  dando  ensejo  à  rescisão
contratual e demais penalidades cabíveis.

5. AVALIAÇÃO DO CUSTO

5.1 O custo estimado total da presente contratação é de R$ 16.104,30 (dezesseis mil, cento e quatro reais e
trinta centavos).

5.2 O custo estimado foi apurado por meio da definição dos preços de referência de cada item. O preço de
referência dos gêneros alimentícios foi determinado pelo IFBA Campus Santo Amaro, com base na realização
de pesquisa de preços de mercado, acrescido do valor do frete, mais despesas com embalagem. Para efeito de
cálculo, será utilizado um percentual de 10% sobre o valor médio calculado para cada item pesquisado.

5.3 As pesquisas de preços observaram o artigo 31 da Resolução FNDE Nº 06, de 08 de maio de 2020, e  foram
realizadas  diretamente  com  agricultores  familiares,  com  representantes  de  associações  e  cooperativas  da
agricultura familiar, no mercado local e na Feira Livre do município de Santo Amaro.

6. RECEBIMENTO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

6.1  Os  bens  serão  recebidos  provisoriamente  no  prazo  de  02  (dois)  dias,  pelo(a)  responsável  pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as
especificações constantes neste projeto básico e na proposta.

6.1.1 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificação
da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
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6.2 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório,
após  a  verificação  da  qualidade  e  quantidade  do  material  e  consequente  aceitação  mediante  termo
circunstanciado.

6.2.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo.

6.3  O  recebimento  provisório  ou  definitivo  do  objeto  não  exclui  a  responsabilidade  da  contratada  pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e no seu Projeto de Venda,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto
e, ainda:

7.1.1 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;

7.1.2 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);

7.1.3  Substituir,  reparar,  corrigir  ou  complementar,  às  suas  expensas,  no  prazo  fixado,  os  produtos
recusados na fase de recebimento;

7.1.4 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;

7.1.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações  assumidas,
todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação  exigidas  no  Termo  de  Referência  ou  na  minuta  do
contrato;

7.1.6 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas,
nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo
de Referência ou na minuta do contrato;

7.1.7 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.1.8  Responsabilizar-se  pelas  despesas  dos  tributos,  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que
incidam ou venham a incidir na execução do contrato;

7.1.9 Durante a vigência do contrato, informar ao 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.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

8.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificações constantes no Edital, seus anexos e no Projeto de Venda, para fins de aceitação e recebimento
definitivo.

8.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

8.4  Acompanhar  e  fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  da  Contratada,  através  de  comissão/servidor
especialmente designado.

8.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
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estabelecidos no Edital e seus anexos.

9. SUBCONTRATAÇÃO

9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto.

10. MEDIDAS ACAUTELADORAS

10.1.  Consoante  o  artigo  45  da  Lei  nº  9.784,  de  1999,  a  Administração  Pública  poderá,  sem  a  prévia
manifestação  do  interessado,  motivadamente,  adotar  providências  acauteladoras,  inclusive  retendo  o
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível
reparação.

11. CONTROLE DA EXECUÇÃO

11.1 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.

11.2 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. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.3 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.

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto, a CONTRATANTE poderá, garantida prévia defesa, rescindir o
Contrato, caso a CONTRATADA venha a incorrer em uma das situações previstas no artigo 78, incisos I a IX
da Lei nº 8.666/93, e segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes penalidades:

12.1.1 Advertência;

12.1.2 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, por infração a qualquer
cláusula ou condição pactuada;

12.1.3  Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Documento assinado eletronicamente por CAMILLA PIMENTA LEAL PAIXAO, Nutricionista , em
10/11/2021, às 21:39, conforme decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por GEOVANNICE DIAS VIGAS, Usuário Externo, em
10/11/2021, às 21:58, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Moisés William de Oliveira Mendes, Usuário Externo, em
10/11/2021, às 22:06, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ALLAN RICARDO BISPO DE MELO, Assistente em
Administração, em 10/11/2021, às 22:20, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS LUIZ ANDRADE DE CARVALHO,
Coordenador(a) de Compras, em 11/11/2021, às 11:21, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Márcia Vieira Santana Pereira, Usuário Externo, em
11/11/2021, às 11:54, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JUVENCIO ELOI MARTINS NETO, Assistente em
Administração, em 11/11/2021, às 15:11, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDREA MARIA MANO AMAZONAS, Diretor(a) Geral,
em 11/11/2021, às 16:09, 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 2068160 e o código CRC 37D9BB31.
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