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Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

Edital nº Nº 01/2020 de 12 de novembro de 2020.

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2020

PROCESSO SEI Nº: 23284.000843/2020-24
 

Chamada Pública nº 01/2020, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei nº 11.947/2009, Lei nº 13.987/2020,
Resolução nº 02/2020 e Resolução nº 06/2020.
 

1. PREÂMBULO

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 Diretora Geral, a Senhora Andréa Maria
Mano Amazonas, no uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto no art.14, da Lei nº
11.947/2009, na Lei nº 13.987/2020, na Resolução nº 02/2020 e Resolução nº 06/2020, vem
realizar Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE). Devido à manutenção da suspensão das atividades presenciais no IFBA Santo Amaro em
decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), todos os interessados (Grupos Formais, Informais ou
Fornecedores Individuais) deverão enviar a documentação para a habilitação digitalizada e o projeto de venda
para o endereço eletrônico: pnaeifbasantoamaro@gmail.com, conforme previsto na Resolução nº 02, de 09 de
abril de 2020, até às 18 horas do dia 03 de dezembro de 2020. Após este prazo o julgamento das propostas
será iniciado pela Comissão Especial de Compras da Agricultura Familiar (CECAF), constituída pela Portaria
nº 031, de 26 de outubro de 2020. A sessão pública para análise dos documentos e julgamento das propostas
será realizada no dia 04 de dezembro de 2020, por meio de mecanismos que viabilizem a participação à
distância dos agricultores familiares e/ou suas organizações, como videoconferências, a ser definido e
informado a todos os interessados por meio digital. Todos os comunicados oficiais serão publicados no site
oficial do IFBA Santo Amaro (https://portal.ifba.edu.br/santo-amaro), nas redes sociais oficiais e demais
canais que facilitem o acesso à informação.

 

2. OBJETO

O objeto da presente Chamada Pública é a 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 abaixo:

mailto:pnaeifbasantoamaro@gmail.com
https://portal.ifba.edu.br/santo-amaro
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Item Objeto Código
CATMAT Uni Quant.

total
Fracionamento

da entrega
Valor

unitário Valor total

1

Acerola in natura,
intactas, sem
folhas, grau de
maturação
intermediário
(50% da casca
avermelhada). As
acerolas deverão
ser entregues em
sacos plásticos
contendo
aproximadamente
1 kg de frutas por
pacote.

464340 Kg 435 Aproximadamente
100 kg por pedido R$ 4,05 R$

1.763,20

2

Aipim in natura,
tipo “manteiga”,
com casca, de
colheita recente,
pré higienizado.

463795 Kg 500
Aproximadamente
100 kg por pedido

 
R$ 3,57 R$

1.785,00

3

Banana da prata
in natura, em
pencas, com grau
de maturação
intermediário ou
“de vez”, com
cascas e polpas
íntegras, sem
amassos, sem
material terroso
ou pragas.

464381 Kg 500 Aproximadamente
100 kg por pedido R$ 4,01 R$

2.003,33

4

Banana da terra in
natura, em
pencas, com grau
de maturação
intermediário ou
“de vez”, com
cascas e polpas
íntegras, sem
amassos, sem
material terroso
ou pragas.

464377 Kg 450 Aproximadamente
100 kg por pedido R$ 4,87 R$

2.191,50

5 Batata doce in 463753 Kg 420 Aproximadamente R$ 3,93 R$
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natura, polpa
branca, casca de
coloração branca
ou rosada, sem
cortes, amassos
ou danificações.
Polpa íntegra. Pré
higienizada. De
colheita recente.

100 kg por pedido 1.649,20

6

Coentro in natura,
bem hidratado,
com coloração
verde escuro, sem
aspecto murcho,
sem material
terroso ou pragas,
em maços/molho
de
aproximadamente
150 g. Os
maços/molhos
deverão ser
entregues em
sacos plásticos
individualizados.

463876 Molho/Maço 432
Aproximadamente
100 maços por
pedido

R$ 2,81 R$
1.212,48

7

Couve in natura,
tipo manteiga,
bem hidratado,
com coloração
verde escuro, sem
aspecto murcho,
sem material
terroso ou pragas,
em maços/molho
de
aproximadamente
150 g. Os
maços/molhos
deverão ser
entregues em
sacos plásticos
individualizados.

463822 Molho/Maço 432
Aproximadamente
100 maços por
pedido

R$ 2,85 R$
1.232,64

8 Laranja in natura,
grau de maturação
intermediário
(50% da casca
amarelada), com
casca intacta.

464393 Kg 435 Aproximadamente
100 kg por pedido

R$ 3,10 R$
1.347,05
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Valor total R$
13.184,40

 

2. FONTE DE RECURSO
As despesas decorrentes do objeto da CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 correrão à conta dos recursos
provenientes do Orçamento da União, previstos na Lei Orçamentária Anual de 2020, e repassados pelo FNDE
a este Instituto Federal de Educação, mediante classificação programática provenientes da Dotação
Orçamentária descrita no procedimento ordinário a seguir:
 
Recurso disponível para contratação: R$ 13.184,40
Unidade executora: 158406
Programa de trabalho: 169949
Elemento de despesa: 339032
Fonte do recurso: 0113510072
 
3. PREÇO
3.1. A definição dos preços dos gêneros alimentícios observou o Art. 31 da Resolução nº 06, de 08 de maio de
2020.
3.2. O valor máximo estimado para esta Chamada Pública é de R$ 13.184,40 (treze mil cento e oitenta e
quatro reais e quarenta centavos).
 
4. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR
4.1. Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua produção agrícola na forma de
Fornecedores Individuais, Grupos Informais e/ou Grupos Formais, de acordo com a Resolução do FNDE nº
06, de 08 de maio de 2020.
4.2. Para se inscrever na presente Chamada Pública, os Fornecedores da Agricultura Familiar devem enviar os
documentos de habilitação à CECAF, por e-mail, para o endereço eletrônico pnaeifbasantoamaro@gmail.com.
 
4.3. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL (não organizado em grupo)
O Fornecedor Individual deverá enviar um e-mail para o endereço
eletrônico: pnaeifbasantoamaro@gmail.com, com os documentos abaixo relacionados digitalizados, sob pena
de inabilitação:
I - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
II - Extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;
III - Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural
para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor participante (Anexo II)
IV - Prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em normativas específicas, conforme a
necessidade;
V - Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria,
relacionada no projeto de venda (Anexo III)

mailto:pnaeifbasantoamaro@gmail.com
mailto:pnaeifbasantoamaro@gmail.com


13/11/2020 :: SEI / IFBA - 1651915 - Edital ::

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1996371&infra_sistema=… 5/10

 
4.4. HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL.
O Grupo Informal deverá enviar um e-mail para o endereço eletrônico: pnaeifbasantoamaro@gmail.com, com
os documentos abaixo relacionados digitalizados, sob pena de inabilitação:
I - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
II - Extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;
III - Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural
para Alimentação Escolar com assinatura de todos os agricultores participantes (Anexo II)
IV - Prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em normativas específicas, conforme a
necessidade;
V - Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos agricultores familiares
relacionados no projeto de venda (Anexo III)
 
4.5. HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL
O Grupo Formal deverá enviar um e-mail para o endereço eletrônico: pnaeifbasantoamaro@gmail.com, com
os documentos abaixo relacionados digitalizados, sob pena de inabilitação:
I - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
II - Extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias;
III - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço - FGTS;
IV - Cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão competente;
V - Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, assinado
pelo seu representante legal (Anexo II);
VI - Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos
associados/cooperados (Anexo III);
VII – Declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento do limite
individual de venda de seus cooperados/associados (Anexo IV);
VIII - a prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em normativas específicas,
conforme a necessidade;
IX- prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
 
4.6. Na ausência ou desconformidade de quaisquer dos documentos de habilitação, o IFBA Campus Santo
Amaro poderá abrir o prazo de 02 (dois) dias úteis 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 8.666/93. Podendo este prazo ser prorrogado à critério da CECAF, caso seja
necessário.
4.7. Toda a documentação enviada para o endereço eletrônico pnaeifbasantoamaro@gmail.com deverá ser
encaminhada sob a forma digitalizada, sem rasuras, sem emendas, sem ressalvas, dentro do período de
vigência.
4.8. Caso seja necessário sanar dúvidas, a CECAF solicitará posterior envio de documento(s) original ou
cópia autenticada para avaliação.

mailto:pnaeifbasantoamaro@gmail.com
mailto:pnaeifbasantoamaro@gmail.com
mailto:pnaeifbasantoamaro@gmail.com
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5. PROJETO DE VENDA
5.1. Os Fornecedores Individuais, os Grupos Informais ou os Grupos Formais deverão enviar o Projeto de
Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar preenchido conforme o Anexo II.
5.2. A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão pública e registrada em ata
logo após o término do prazo de apresentação dos projetos. O resultado da seleção será publicado no site
oficial do IFBA Campus Santo Amaro e no Diário Oficial da União (DOU) e no prazo de até 15 (quinze) dias
o(s) selecionado(s) será(ão) convocado(s) para assinatura do(s) contrato(s).
5.3. O(s) projeto(s) de venda a ser(em) contratado(s) será(ão) selecionado(s) conforme critérios estabelecidos
pelo art. 30 da Resolução nº 6, de 08 de maio de 2020.
5.4. Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar o nome, o CPF e
o nº da DAP Física de cada agricultor familiar fornecedor quando se tratar de Fornecedor Individual ou Grupo
Informal, e o CNPJ e DAP jurídica da organização produtiva quando se tratar de Grupo Formal.
5.5. Na ausência ou desconformidade de alguma informação relacionada ao Projeto de Venda, o
IFBA Campus Santo Amaro poderá abrir prazo de 02 (dois) dias úteis 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 8.666/93. Podendo este prazo ser prorrogado à critério da
CECAF, caso seja necessário.
5.6. A apresentação do Projeto de Venda para a contratação pretendida implica concordância do proponente
em fornecer os produtos pelo preço de referência constante no item 2. deste Edital e no Projeto Básico (Anexo
I)
 
6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS
6.1. Para seleção, os projetos de venda habilitados serão divididos em: 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.
6.2. Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:
I – O grupo de projetos de fornecedores locais tem prioridade sobre os demais grupos;
II – 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;
III – O grupo de projetos da região geográfica intermediária tem prioridade sobre o grupo de projetos do
estado e o grupo de projetos do país;
IV - O grupo de projetos de fornecedores do estado terá prioridade sobre o grupo do país.
6.3. Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:
I – Os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades
quilombolas, não havendo prioridade entre estes;

1. 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);

2. 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).
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II – 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;
III – 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);

1. no 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;

2. 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.

6.4. 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 6.1 e 6.2. 
 
7. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS
7.1. 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 04 (quatro) 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 úteis após o prazo da apresentação das amostras.
7.2. 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.
7.3. 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.
7.4. As amostras serão analisadas observando-se, além das especificações descritas para cada gênero
alimentício, conforme tabela constante no item 2. deste edital, os seguintes critérios de avaliação: peso,
embalagem e características organolépticas (cor, odor, sabor, textura, aspecto).
7.5. 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.
7.6. 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 nas propostas.
 
8. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS
8.1. Os gêneros alimentícios adquiridos deverão ser entregues na cozinha institucional do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus Santo Amaro, localizado na 1ª Travessa São José, s/nº,
Bonfim, Santo Amaro/Ba, CEP: 44.200-000, conforme as definições do Projeto Básico (Anexo I).
 
9. DA CONTRATAÇÃO
9.1. A contratação será mediante a celebração de instrumento específico de contrato, conforme minuta
constante no anexo V.
 
10. PAGAMENTO
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10.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.
10.2. 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.
 
11. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
11.1. As obrigações da contratante e da contratada estão estabelecidas no Projeto Básico (Anexo I) deste
edital.
 
12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. As sanções administrativas estão estabelecidas no Projeto Básico (Anexo I) deste edital.
 
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. A presente Chamada Pública será divulgada no site institucional do IFBA Santo Amaro
(https://portal.ifba.edu.br/santo-amaro ) com antecedência de 20 (vinte) dias da data de sessão pública,
permanecendo, neste período, aberta para o recebimento dos documentos de habilitação e projetos de venda,
conforme a Resolução nº 6, de 8 de maio de 2020.
13.2. Este edital também poderá ser requerido via e-mail, pelo endereço
eletrônico pnaeifbasantoamaro@gmail.com.
13.3. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação sanitária (federal, estadual ou
municipal) específica para os alimentos de origem animal e vegetal.
13.4. 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/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.
13.5. 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 ).
13.6. Na hipótese de procedimento judicial decorrente desta Chamada Pública, fica eleito o Foro da Justiça
Federal da Seção Judiciária da Bahia (Salvador) como competente para dirimir qualquer controvérsia que se
originar deste edital.
13.7. Integram este edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

1. Anexo I – Projeto Básico;
2. Anexo II – Modelo de Projeto de Venda;
3. Anexo III – Modelo de Declaração de Origem dos Gêneros Alimentícios;
4. Anexo IV – Modelo da Declaração de Responsabilidade pelo Controle do Atendimento do Limite

Individual de Venda dos Cooperados/Associados;
5. Anexo V - Modelo de Contrato de Aquisição da Agricultura Familiar para o PNAE.

https://portal.ifba.edu.br/santo-amaro
mailto:pnaeifbasantoamaro@gmail.com
https://portal.ifba.edu.br/santo-amaro
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