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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Estrada Vicinal para Tenda, s/nº - Bairro Barro Vermelho - CEP 46900-000 - Seabra - BA - www.portal.ifba.edu.br 

PROJETO BÁSICO - SEA/COAQ.SEA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA

CAMPUS SEABRA

 

 

ANEXO I

PROJETO BÁSICO

 
 
1. DO OBJETO

1.1.Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou do Empreendedor Familiar Rural em atendimento ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, destinados a alimentação escolar, conforme condições, quantidades, exigências e
estimativas estabelecidas neste instrumento e no Edital de Chamada Pública e seus Anexos.
1.2 Dos itens, quantidades e valores:

 

ITEM
DESCRIÇÃO PORMENORIZADA

DOS MATERIAIS A SEREM
ADQUIRIDOS / CONTRATADOS

CATMAT UNID. QUANTIDADE
TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

1 Condimento Tipo: Açafrão ,
Apresentação: Pó 463857 kg 40 R$ 25,00 R$ 1.000,00

2 Legume In Natura Tipo: Aipim 463795 kg 50 R$ 4,00 R$ 200,00

3 Verdura In Natura Tipo: Alface Lisa 463833 Maço 80 R$ 2,00 R$ 160,00

4 Condimento Tipo: Alho , Apresentação:
Natural , Adicional: Cabeça 463938 kg 100 R$ 26,00 R$ 2.600,00

5 Fruta Tipo: Banana Prata / Banana caturra
, Apresentação: Natural 464449 Dúzia 400 R$ 4,00 R$ 1.600,00

6 Legume In Natura Tipo: Batata Inglesa 463754 kg 320 R$ 6,00 R$ 1.920,00

7 Legume In Natura Tipo: Beterraba 463767 kg 100 R$ 5,00 R$ 500,00

8 Legume In Natura Tipo: Cebola Branca 463781 kg 150 R$ 6,00 R$ 900,00

9 Legume In Natura Tipo: Cenoura 463770 kg 200 R$ 5,00 R$ 1.000,00

10 Condimento Tipo: Coentro ,
Apresentação: Folha 479694 Maço 100 R$ 2,00 R$ 200,00

11 Condimento Tipo: Cominho ,
Apresentação: Pó 463891 kg 40 R$ 25,00 R$ 1.000,00

12 Condimento Tipo: Urucum ,
Apresentação: Pó (Corante)

463937 kg 50 R$ 15,00 R$ 750,00
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13 Verdura In Natura Tipo: Couve 463822 Maço 100 R$ 2,00 R$ 200,00

14 Fruta Tipo: Laranja, Apresentação:
Natural 464395 kg 150 R$ 2,00 R$ 300,00

15 Fruta Tipo: Tangerina Ponkan ,
Apresentação: Natural 481037 kg 100 R$ 4,00 R$ 400,00

16 Condimento Tipo: Manjericão ,
Apresentação: Natural 463906 Maço 50 R$ 2,00 R$ 100,00

17 Fruta Tipo: Melancia Vermelha ,
Apresentação: Natural 464418 kg 250 R$ 1,50 R$ 375,00

18 Legume In Natura Tipo: Pimentão Verde 463809 kg 30 R$ 4,50 R$ 135,00

19 Verdura In Natura Tipo: Repolho Branco /
Verde 463839 kg 200 R$ 6,00 R$ 1.200,00

20 Condimento Tipo: Salsa , Apresentação:
Natural 463930 Maço 30 R$ 2,00 R$ 60,00

VALOR TOTAL R$ 14.600,00

 
1.3. A convocação do fornecedor pelo IFBA - Campus Seabra poderá ser por telefone ou e-mail e será informado o endereço, o
prazo máximo para início do fornecimento, bem como a quantidade a ser adquirida, observada a fração mínima de entrega
constante neste anexo.
1.4. O valor mínimo de entrega será de R$200,00.
 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1. Aquisição de gêneros alimentícios para o IFBA - Campus Seabra, com propósito de serem utilizados na alimentação escolar,
garantindo o aporte de macro e micronutrientes oriundos de vegetais da agricultura familiar durante a permanência dos/as
estudantes na instituição e conforme o que orienta a legislação vigente sobre alimentação escolar.
2.2. Compra de alimentos mediante agricultura familiar, exercendo assim o que orienta o PNAE para a execução dos recursos
referente à alimentação escolar.

 
3. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

3.1 Será aceita a proposta do fornecedor:
3.1.1 Que atender a todas as exigências de habilitação;
3.1.2 Cuja especificação do produto ofertado seja compatível com a do edital da respectiva chamada pública;
3.1.3 Que tenha ofertado quantitativo não inferior a uma fração de entrega constante neste anexo do edital;
3.1.4 Que atenda às demais exigências do edital da chamada pública e de seus anexos.

3.2 A apresentação de Projeto de Venda (ANEXO IV) para a contratação pretendida implica concordância do fornecedor em
fornecer os produtos pelo preço de referência constante neste anexo, independentemente do valor apresentado em sua proposta.
3.3 A aceitabilidade será verificada por item, podendo o proponente ter item recusado e item aceito, ainda que em um mesmo
Projeto de Venda.

 
4. DOS MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO

4.1 Os gêneros alimentícios a serem entregues poderão ser substituídos quando ocorrer a necessidade, desde que os produtos
substitutos constem nesta chamada pública e sejam correlatos nutricionalmente, atestados pelo/a responsável técnico/a
(nutricionista).
4.2 Os gêneros alimentícios serão devolvidos no ato da entrega se não corresponderem à qualidade exigida no edital. De acordo
com a Lei n° 8.137, de 27 de Dezembro de 1990, capítulo 2, art. 7°, inciso III, constitui crime contra as relações de consumo:
“misturar gêneros e mercadorias de espécies diferentes, para vendê-los ou expô-los à venda como puros; misturar gêneros e
mercadorias de qualidades desiguais para vendê-los ou expô-los à venda por preço estabelecido para os de mais alto” e art. 7°,
inciso IX, que constitui crime “vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima
ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo”.
4.3 Os quantitativos por entrega, será de acordo com a solicitação da nutricionista do IFBA - Campus Seabra, com o prazo de
2 dias úteis para entrega do pedido, conforme histórico de consumo. Portanto, essas quantidades poderão ser alteradas, conforme
necessidade do refeitório, desde que não causem ônus, não previstos nesta chamada pública, aos fornecedores.
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4.4 O pedido de produtos poderá ser reduzido significativamente, devido às férias dos alunos do IFBA - Campus Seabra que
ocorrem duas vezes por ano, bem como eventuais casos de paralisações ou greves.
4.5 As embalagens dos produtos poderão ter outras características, desde que obedeçam à legislação específica vigente e com
prévio acordo com o setor solicitante.
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 Os produtos devem ser entregues na sede do Campus (Estrada Vicinal para Tenda, s/n, Barro Vermelho, Seabra/BA),
acompanhados da respectiva nota fiscal, emitida em nome do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS SEABRA - CNPJ: 10.764.307/0016-07.
4.8 A entrega dos produtos deve ser realizada em até 2 (dois) dias úteis a contar da emissão da ordem de fornecimento, em dias e
horários a serem determinados pela área técnica.
4.9 Quando da entrega, os frutos e legumes deverão apresentar-se:

4.9.1 isentos de substâncias terrosas;
4.9.2 sem sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa;
4.9.3 sem parasitas, larvas ou outros animais, inclusive nas embalagens;
4.9.4 sem umidade externa anormal;
4.9.5 isentos de odor e sabor estranhos;
4.9.6 isentos de enfermidades.

4.10 Todos os produtos deverão estar acondicionados em embalagens novas e adequadas ao produto, que não danifiquem e
provoquem lesões que afetem a sua aparência e utilização.
4.11 Todos os produtos 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 (Resolução RDC nº 259/02 e 216/2004
– ANVISA).
4.12 A pontualidade na entrega das mercadorias para o Campus 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. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1 Incumbe ao Contratante:
5.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar a Nota Fiscal, referente à entrega efetiva do objeto,
emitir Termo de Recebimento Definitivo ou, se for o caso, recusar o fornecimento desconforme;
5.1.2 Efetuar os pagamentos ao contratado dentro do prazo estipulado no edital;
5.1.3 Aplicar ao contratado as penalidades regulamentares e contratuais.

5.2 Incumbe ao Contratado:
5.2.1 Substituir ou, se for o caso, complementar, sem ônus adicionais e no prazo, todos os produtos recusados na fase de
recebimento;
5.2.2 Corrigir, às suas expensas, quaisquer danos causados à administração, decorrentes da utilização dos bens de seu
fornecimento;
5.2.3 Fornecer o objeto pelos preços apresentados em sua proposta;
5.2.4 Durante a vigência do contrato, informar o 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;
5.2.5 Retirar todos os materiais recusados, das dependências do IFBA – Campus Seabra, dentro do prazo fixado para sua
substituição ou para sanar outras falhas, independentemente de o fornecedor ter cumprido a obrigação de entregar outro
material para nova verificação de compatibilidade com o objeto do contrato.
 

6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1 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:
6.2 Advertência, comunicando o contratado sobre o descumprimento de obrigações assumidas, e, conforme o caso, informando o
prazo para a adoção das medidas corretivas cabíveis;
6.3 Multa:

6.3.1 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 dez dias úteis, sem que o
objeto tenha sido entregue, caracterizará descumprimento do contrato, ensejando sua rescisão;
6.3.2 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;
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6.3.3 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;
6.3.4 compensatória, correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto vinculado à obrigação não cumprida;
6.3.5 Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no IFBA - Campus
Seabra 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.

6.4 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o IFBA - Campus Seabra Seabra pelo prazo de até dois anos.
6.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada (Incorre nesta sanção aquele que entregar
produtos de outrem, como se fosse de sua produção).
6.6 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.
6.7 As sanções serão obrigatoriamente 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.
6.8 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 se tratar de inidoneidade, contado a partir da data em que o fornecedor tomar ciência.

 
7. CONTROLE DA EXECUÇÃO

7.1 A execução contratual será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante do contratante.
7.2 O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a responsabilidade do contratado
e nem confere ao contratante responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na
execução contratual.
7.3 O contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado, em desacordo com o edital e seus anexos
 

 
Seabra, 08 de junho de 2022

 
 

Comissão de Chamada Pública
 

Portaria nº 07 de 28 de março de 2022
 

Alice Araújo de Souza - 2277655 (presidente)
Crispim Alves de Barros - 1919469
Diego Alcantara da Silva - 2212182

Robson Luiz da Silva Menezes - 1682805
 

 

Documento assinado eletronicamente por ALICE ARAUJO DE SOUZA, Nutricionista , em 08/06/2022, às 10:57, conforme decreto
nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por CRISPIM ALVES DE BARROS, Assistente em Administração, em 08/06/2022, às
15:15, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por DIEGO ALCANTARA DA SILVA, Administrador(a), em 08/06/2022, às 15:16,
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 2359712
e o código CRC 744C3CA9.
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