
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

Edital nº 01/2021 de 10 de novembro de 2021.

Dispensa de licitação nº 07/2021

(Processo Administrativo nº 23284.000762/2021-13)

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia Campus Santo Amaro, pessoa jurídica de direito público, com sede à 1ª Travessa
São  José,  s/nº,  Bonfim,  Santo  Amaro/BA,  CEP:  44.200-000,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº
10764307/0007-08, representada neste ato pela Comissão Especial de Compras da Agricultura Familiar
(CECAF) constituída pela Diretora Geral,  a  Senhora  Andréa Maria Mano Amazonas,  por  meio da
Portaria Nº 044, de 15 de setembro de 2021, realizará Chamada Pública (dispensa de licitação) para a
compra  de  gêneros  alimentícios  da  agricultura  familiar  e  do  empreendedor  familiar  rural  ou  suas
organizações, atendendo a Lei Federal nº 11.947/2009, a Lei nº 13.987/2020, a Resolução FNDE nº 6,
de 08 de maio de 2020 e as exigências estabelecidas neste Edital, aplicando-se subsidiariamente a Lei
nº 8.666/1993. Os interessados (grupos formais, grupos informais ou fornecedores individuais) deverão
apresentar  a  documentação  para  habilitação  e  o  projeto  de  venda  no  dia  06/12/2021,  às  9  horas
(horário de Brasília), na sede do IFBA Campus Santo Amaro, localizado na 1ª Travessa São José,
s/nº, Bonfim, Santo Amaro - Bahia, CEP: 44200-000.

1. DO OBJETO 

1.1 Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou de
suas Organizações para atender aos alunos matriculados na educação básica do IFBA Campus Santo
Amaro conforme as condições,  quantidades e  exigências estabelecidas abaixo e nos demais anexos
deste Edital:

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

463747 kg
120

R$ 4,34 R$ 520,80
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estragadas. Polpa
com coloração
alaranjada. Grau de
amadurecimento
apropriado para
consumo.

Local de entrega:
IFBA Campus Santo
Amaro.

2

Objeto: Acelga.

Descrição detalhada:
Unidade de tamanho
médio, bem
formadas, 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

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.

463832 Uni/molho/pé 100 R$ 4,17 R$ 417,00
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Local de entrega:
IFBA Campus Santo
Amaro.

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 Campus Santo
Amaro.

464381 kg 500 R$ 4,58
R$
2.290,00

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

464377 kg 120 R$ 6,73 R$ 807,60
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apropriado para
consumo.

Local de entrega:
IFBA Campus Santo
Amaro.

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
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10

Objeto: cebolinha.

Descrição detalhada:
Pé 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.

463878 Uni/molho/pé 150 R$ 3,01 R$ 451,50

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:
Pé de tamanho
médio, fresco, folhas
de coloração verde
escura, sem folhas

463876 Uni/molho/pé 150 R$ 3,14 R$ 471,00
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amarelas e
apodrecidas. Unidade
pesando,
aproximadamente,
150 gramas.

Local de entrega:
IFBA Campus Santo
Amaro.

14

Objeto: couve.

Descrição detalhada:
Pé 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

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

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

Local de entrega:
IFBA Campus Santo
Amaro.

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

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
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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

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:
Pé 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. 463939 Uni/molho/pé 100 R$ 3,38 R$ 338,00
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Descrição detalhada:
Pé 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.

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

TOTAL GERAL

R$
16.104,30

1.2  Os  gêneros  alimentícios  adquiridos  por  meio  deste  Edital  irão  compor  a  merenda  escolar  do
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), fornecida aos estudantes matriculados nos cursos
do ensino médio integrado, ensino médio subsequente e Programa de Educação para Jovens e Adultos
(PROEJA).

1.3 A dispensa de licitação será dividida em itens conforme tabela constante no ANEXO I (Termo de
referência), facultando-se ao agricultor a participação em quantos itens forem do seu interesse.

2. DA FONTE DO RECURSO 

2.1  As  despesas  decorrentes  do  objeto  deste  Edital  correrão à  conta  dos  recursos  provenientes  do
Orçamento da União, previstos na Lei Orçamentária Anual de 2021, e repassados pelo Fundo Nacional
de  Desenvolvimento  da  Educação  (FNDE)  a  este  Instituto,  mediante  classificação  programática
provenientes da Dotação Orçamentária descrita no procedimento ordinário a seguir:
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Recurso disponível para contratação: R$ 16.104,30

Unidade executora: 158406

Programa de trabalho: 171023

Elemento de despesa: 339032

Fonte do recurso: 0113150072

3. DO MAPEAMENTO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

3.1 A articulação entre os atores sociais envolvidos no processo de aquisição de produtos da agricultura
familiar para a alimentação escolar é fundamental para a boa execução do programa.

3.2 Para identificar a diversidade e a quantidade dos gêneros alimentícios ofertados pela agricultura
familiar que serão utilizados no cardápio da alimentação escolar, a nutricionista responsável pelo Setor
de Nutrição do IFBA Campus Santo Amaro solicitou informações relacionadas ao mapeamento dos
produtos  da  agricultura  familiar  local  à  entidades  articuladoras  importantes  na  realização  de  uma
chamada  pública.  Foram  utilizadas  informações  repassadas  pela  Companhia  Nacional  de
Abastecimento  (CONAB  -  Bahia),  Superintendência  de  Agricultura  Familiar  (SUAF  -  Bahia)  e
Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do município de Santo
Amaro - Bahia.

3.3 O mapeamento encontra-se no ANEXO VI e contém a discriminação dos produtos disponíveis na
região.

4. DA DEFINIÇÃO DOS PREÇOS

4.1 Os preços para aquisição dos gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e  do Empreendedor
Familiar Rural ou suas organizações foram definidos conforme o Art. 31 da Resolução FNDE nº 06, de
08 de maio de 2020.

4.2 A relação dos preços de referência, que deverão constar no Projeto de Venda, está especificada no
ANEXO I (Termo de Referência) deste Edital.

4.3  Caso  existam  Projetos  de  venda  com  preços  diferentes  dos  preços  da  chamada  pública,  a
administração solicitará a adequação dos projetos, com a inclusão dos preços previstos neste Edital e
nos seus respectivos anexos.

5. DA PARTICIPAÇÃO

5.1 Poderão participar da presente Chamada Pública, os agricultores familiares nas seguintes condições:

5.1.1  Grupos  formais:  detentores  de  Declaração  de  Aptidão  ao  Pronaf  (DAP  jurídico)  -
cooperativas e associações de agricultores familiares devidamente formalizadas;

5.1.2 Grupos informais: grupos de agricultores familiares detentores de Declaração de Aptidão ao
Pronaf (DAP física), que se articulam para apresentar o projeto de venda;

5.1.3 Fornecedores individuais: agricultores familiares detentores de Declaração de Aptidão ao
Pronaf (DAP física). 

5.2 Para participação na Chamada Pública, os agricultores familiares e/ou suas organizações deverão
apresentar, até às 9 horas do dia 06 de dezembro de 2021, dois envelopes lacrados, não transparentes e
identificados, conforme a seguinte sugestão:

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
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IFBA CAMPUS SANTO AMARO

Edital de Chamada Pública Nº 01/2021

Proponente (Colocar aqui o nome completo)

ENVELOPE Nº 02 - PROJETO DE VENDA

IFBA CAMPUS SANTO AMARO

Edital de Chamada Pública Nº 01/2021

Proponente (Colocar aqui o nome completo)

5.3 Todos os interessados em participar da referida Chamada Pública deverão entregar o envelope nº
01, contendo os documentos de habilitação, e o envelope nº 02, contendo o projeto de venda, na sede do
IFBA Campus Santo Amaro,  localizada no seguinte endereço:  1ª  Travessa São José,  s/nº,  Bonfim,
Santo Amaro - Bahia, CEP: 44200-000.

6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 01

6.1 Habilitação do fornecedor individual (não organizado em grupo):

O Fornecedor Individual deverá apresentar no envelope nº 01 os documentos abaixo relacionados, sob
pena de inabilitação:

6.1.1 Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;

6.1.2 Extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;

6.1.3 Prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em normativas específicas;

6.1.4 Declaração de que os gêneros alimentícios a  serem entregues são oriundos de produção
própria, relacionada no projeto de venda.

6.2 Habilitação do grupo informal de agricultores familiares:

O Grupo Informal deverá apresentar no envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados, sob pena
de inabilitação:

6.2.1  Prova  de  inscrição  no  Cadastro  de  Pessoa  Física  -  CPF  de  cada  agricultor  familiar
participante do grupo;

6.2.2 Extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;

6.2.3 Prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em normativas específicas;

6.2.4  Declaração  de  que  os  gêneros  alimentícios  a  serem  entregues  são  produzidos  pelos
agricultores familiares relacionados no projeto de venda. 

6.3 Habilitação do grupo formal:

O Grupo Formal deverá apresentar no envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados, sob pena de
inabilitação:
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6.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

6.3.2 Extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias;

6.3.3 Prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

6.3.4  Cópias  do  estatuto  e  ata  de  posse  da  atual  diretoria  da  entidade  registrada  no  órgão
competente;

6.3.5  Declaração  de  que  os  gêneros  alimentícios  a  serem  entregues  são  produzidos  pelos
agricultores associados/cooperados;

6.3.6 Prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em normativas específicas.

6.4  Para  todos,  além  dos  documentos  solicitados,  quando  apresentarem  produtos  orgânicos  e
agroecológicos: Certificação de Alimentos Orgânicos e Agroecológicos.

6.5 Cada documento deverá ser apresentado em uma via, podendo ser o original, cópia autenticada por
cartório competente ou por servidor, no momento da abertura dos envelopes, mediante apresentação da
original.

6.6 Toda a documentação deverá estar vigente, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

6.7 Os documentos que forem emitidos via internet, terão sua autenticidade verificada nos respectivos
sites.

6.8  Na ausência  ou irregularidade  de qualquer  desses  documentos,  o  IFBA Campus  Santo  Amaro
poderá abrir prazo de um (1) dia útil para a regularização da documentação, conforme redação dada ao
§4° do art. 36 da Resolução nº 6, de 8 de maio de 2020, observado o tratamento isonômico a todos os
proponentes, com base na Lei nº 8.666/93.

7. DO PROJETO DE VENDA - ENVELOPE Nº 02

7.1  No  envelope  nº  02  os  Fornecedores  Individuais,  os  Grupos  Informais  ou  os  Grupos  Formais
deverão apresentar o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar conforme o
ANEXO II deste Edital.

7.2 Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar o nome, o
CPF e número da DAP Física de cada agricultor familiar fornecedor quando se tratar de Fornecedor
Individual ou Grupo Informal, e o CNPJ e o número da DAP jurídica da organização produtiva quando
se tratar de Grupo Formal.

7.3  Na ausência  ou irregularidade  de qualquer  desses  documentos,  o  IFBA Campus  Santo  Amaro
poderá abrir prazo de um (1) dia útil para a regularização da documentação, conforme redação dada ao
§4° do art. 36 da Resolução nº 6, de 8 de maio de 2020, observado o tratamento isonômico a todos os
proponentes, com base na Lei nº 8.666/93.

8. DA HABILITAÇÃO E DA SELEÇÃO DOS PROJETOS DE VENDA

8.1  A  habilitação  dos  projetos  de  venda  consiste  na  verificação  da  documentação  entregue  pelos
proponentes.

8.2  A análise  dos  documentos  de  habilitação  (envelope  nº  01)  e  a  seleção  dos  projetos  de  venda
habilitados (envelope nº 02) serão realizadas no IFBA Campus Santo Amaro, às 9 horas (horário de
Brasília), no dia 03/12/2021, pela CECAF, que lavrará em ata todos os atos.

8.3 Os projetos de venda habilitados serão divididos em grupos (grupo de projetos de fornecedores
locais, grupo de projetos das regiões geográficas imediatas, grupo de projetos das regiões geográficas
intermediárias, grupo de projetos do estado e grupo de projetos do país) e selecionados conforme os
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critérios estabelecidos na Resolução nº 06, de 08 de maio de 2020, abaixo relacionados:

8.3.1 Para cada grupo serão observadas a seguinte ordem de prioridade para seleção: 

8.3.1.1 O grupo de projetos de fornecedores locais têm prioridade sobre os demais grupos; 

8.3.1.2 O grupo de projetos da região geográfica imediata tem prioridade sobre o grupo de
projetos da região geográfica intermediária,  o grupo de projetos do estado e o grupo de
projetos do país;

8.3.1.3 O grupo de projetos da região geográfica intermediária tem prioridade sobre o grupo
de projetos do estado e o grupo de projetos do país;

8.3.1.4 O grupo de projetos de fornecedores do estado terá prioridade sobre o grupo do país.

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

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

I - Para efeitos do disposto neste inciso, devem ser 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  cooperados/associados  das  organizações  produtivas  respectivamente,  conforme
identificação na(s) DAP(s); 

II  -  No  caso  de  empate  entre  Grupos  Formais  de  assentamentos  da  reforma  agrária,
comunidades  quilombolas  e/ou  indígenas,  têm  prioridade  organizações  produtivas  com
maior  porcentagem de  assentados  da  reforma agrária,  quilombolas  ou  indígenas  no  seu
quadro de associados/cooperados. Para empate entre Grupos Informais, terão prioridade os
grupos com maior porcentagem de fornecedores assentados da reforma agrária, quilombolas
ou indígenas, conforme identificação na(s) DAP(s). 

8.3.2.2  Os  fornecedores  de  gêneros  alimentícios  certificados  como  orgânicos  ou
agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831/2003, o Decreto nº 6.323/2007 e devido cadastro
no MAPA; 

8.3.2.3  Os  Grupos  Formais  sobre  os  Grupos  Informais,  estes  sobre  os  Fornecedores
Individuais,  e  estes,  sobre  Cooperativas  Centrais  da  Agricultura  Familiar  (detentoras  de
DAP Jurídica conforme Portarias do MAPA que regulamentam a DAP); 

I - Em caso de empate entre Grupos Formais, têm prioridade organizações produtivas com
maior porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu
quadro de associados/ cooperados, conforme DAP Jurídica; 

II - Em caso de persistência de empate, deve ser realizado sorteio ou, em havendo consenso
entre as partes, pode-se optar pela divisão no fornecimento dos produtos a serem adquiridos
entre as organizações finalistas. 

8.3.3 Caso o IFBA Campus  Santo Amaro não obtenha as quantidades necessárias de produtos
oriundos do grupo de projetos de fornecedores locais, estas deverão ser complementadas com os
projetos dos demais grupos, em acordo com os critérios de seleção e priorização citados nos itens
8.3.1 e 8.3.2.

9. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS 

9.1  O(s)  fornecedor  (es)  classificado(s)  em  primeiro  lugar,  se  solicitado(s),  deverão  entregar  as
amostras para avaliação e seleção dos produtos a serem adquiridos, as quais deverão ser submetidas a
testes necessários, imediatamente após a fase de habilitação no prazo de até 02 (dois) dias úteis a contar
da ciência de Convocação pela Entidade Executora que indicará em sua solicitação o endereço para
envio  das  amostras.  O  resultado  da  análise  será  publicado  em  02  (dois)  dias  após  o  prazo  da
apresentação das amostras.
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9.2 As amostras deverão ser identificadas com o número do edital, o nome do fornecedor e/ou grupo
informal e/ou grupo formal, e a especificação do produto.

9.3 A não apresentação da amostra ou a apresentação de amostra em desacordo com as exigências deste
edital implicará na automática desclassificação do item e/ou da proposta.

9.4 As amostras serão analisadas observando-se, além das especificações descritas para cada gênero
alimentício, os seguintes critérios de avaliação: peso, embalagem e características organolépticas (cor,
odor, sabor, textura, aspecto).

9.5 A análise ficará a cargo da nutricionista do IFBA Campus Santo Amaro, a qual emitirá seu parecer
em laudo devidamente assinado e identificado, aprovando ou desaprovando o produto.

9.6 As amostras poderão ser dispensadas, a critério da Comissão Especial para Compra de Alimentos
da Agricultura Familiar (CECAF), quando não houver divergências entre a descrição dos itens deste
edital e a descrição das propostas.

10. DO LOCAL E DA PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

10.1 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.

10.2 A convocação do fornecedor pelo IFBA Santo Amaro será feita por telefone ou e-mail e será
informado o endereço para a entrega, o prazo máximo para o fornecimento e as quantidades a serem
adquiridas  naquela  remessa.  A  convocação  para  o  início  do  fornecimento  ocorrerá  a  partir  do
recebimento da Nota de Empenho.

10.3 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.

10.4  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).

10.5 Os gêneros alimentícios deverão ser entregues conforme as especificações do ANEXO I (Termo
de Referência) deste Edital.

11. DA CONTRATAÇÃO

11.1 A contratação será mediante a celebração de instrumento específico de contrato, conforme minuta
constante no ANEXO V deste Edital.

12. PAGAMENTO 

12.1 O preço contratado é fixo e irreajustável.

12.2  O fornecedor  será  remunerado exclusivamente  de  acordo  com os itens,  quantidades  e  preços
previstos neste edital.

12.3 O pagamento será realizado até 30 (trinta) dias após a entrega dos itens solicitados e será creditado
em  nome  do  fornecedor  contratado,  mediante  apresentação  de  documento  fiscal  (nota  fiscal)
correspondente ao fornecimento efetuado, vedada à antecipação de pagamento, para cada faturamento,
conforme previsto no Art. 40, inciso XIV, alínea “a” da Lei 8.666/93. 

12.4 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-
corrente no nome do contratado, na agência e estabelecimento bancário indicados por ele.
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13. DA RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES

13.1 Os fornecedores que aderirem a este processo declaram que atendem a todas as exigências legais e
regulatórias para tanto e que possuem autorização legal para fazer a proposta, sujeitando se, em caso de
declaração falsa, às penalidades previstas nos Artigos 87 e 88 da Lei nº 8.666/1993 e na legislação civil
e penal aplicáveis.

13.2 O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios conforme o disposto no padrão de
identidade e qualidade estabelecida na legislação vigente, nas especificações técnicas elaboradas pela
nutricionista do IFBA Campus Santo Amaro bem como no projeto de venda.

13.3 O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios nos preços estabelecidos nesta
Chamada Pública durante a vigência do contrato.

13.4 O fornecedor se compromete a entregar os gêneros alimentícios conforme o cronograma definido
pela nutricionista do IFBA Campus Santo Amaro.

13.5  Será  de  responsabilidade  exclusiva  do  agricultor  o  ressarcimento  de  eventuais  prejuízos
decorrentes da má qualidade dos produtos ou do atraso no fornecimento.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1 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:

14.1.1 Advertência;

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

14.1.3  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. 

15. DOS RECURSOS

15.1 Das decisões proferidas pela Comissão Especial de Compras da Agricultura Familiar caberão os
recursos previstos no art. 109, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1  A  presente  Chamada  Pública  será  divulgada  no  site  institucional  do  IFBA  Santo  Amaro
(https://portal.ifba.edu.br/santo-amaro  )  permanecendo  aberta  por  um  período  de  20  (vinte)  dias,
conforme o Art. 32 da Resolução nº 6, de 8 de maio de 2020.

16.2 Este edital e os seus anexos também poderão ser requeridos via e-mail, pelo endereço eletrônico
pnaeifbasantoamaro@gmail.com.

16.3 Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação sanitária (federal, estadual ou
municipal) específica para os alimentos de origem animal e vegetal.

16.4  O limite  individual  de  venda  do  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/Ano
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/Entidade Executora, e obedecerá às seguintes regras: 

I - Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos individuais
firmados deverão respeitar o valor máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais), por DAP/Ano/EEx. 

II - Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será o resultado do
número de agricultores  familiares  inscritos  na  DAP jurídica  multiplicado pelo limite  individual  de
comercialização, utilizando a seguinte fórmula: 

Valor máximo a ser contratado = nº de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica x R$ 20.000,00.

16.5 A divulgação de todas as etapas e resultados relacionados a esta Chamada Pública será feita por
meio do site institucional do IFBA Santo Amaro (https://portal.ifba.edu.br/santo-amaro ).

16.6 A CECAF analisará as propostas e emitirá parecer declarando o(s) vencedor (es) e o resultado do
processo, o qual será remetido à autoridade competente para que se proceda à sua devida homologação.

16.7 A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato de Aquisição de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar que estabelecerá com clareza e
precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e
responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da chamada pública e da proposta a que
se vinculam, bem como do Capítulo III - Dos Contratos, da Lei 8.666/1993.

16.8 Na hipótese de procedimento judicial decorrente desta Chamada Pública, fica eleito o Foro da
Justiça Federal, Seção Judiciária da Bahia, com exclusão de qualquer outro.

16.9 Integram este edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo I – Termo de Referência

Anexo II – Modelo de Projeto de Venda;

Anexo III – Modelo de Declaração de Produção Própria;

Anexo IV – Modelo de Termo de Recebimento da Agricultura Familiar;

Anexo V - Minuta do Contrato de Aquisição da Agricultura Familiar para o PNAE;

Anexo VI - Mapeamento da produção local.

Elaborado pela Comissão Especial de Compras da Agricultura Familiar

Portaria nº 044, de 15 de setembro de 2021
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