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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

PROJETO BÁSICO - SEA/COAQ.SEA

ANEXO I
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2019 
PROCESSO: 23720.000356/2019-31

 

OBJETO
1. Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar em atendimento ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE, destinados a alimentação escolar, conforme condições, quantidades, exigências e
estimativas, inclusive as encaminhadas pelos
órgãos e entidades participantes (quando for o caso), estabelecidas neste instrumento e no Edital de Chamada Pública e
seus Anexos.
2. Das quantidades, valores, valor mínimo de entrega e local de entrega.

Local de entrega: Refeitório do IFBA campus Seabra, Estrada Vicinal para Tenda, s/n, Barro Vermelho - Seabra/BA -
CEP: 46900-000.

Da entrega: valor mínimo de R$100,00, ocorrerão semanalmente às segundas-feiras

ITEM DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DO OBJETO UNID. QUANT. VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

1

Objeto: Abóbora Descrição Detalhada: Abóbora de 1ª
QUALIDADE - in natura, apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a

conservação em condições adequadas para o consumo.
Deve ser isento de matéria terrosa, parasitos e detritos

animais.

Kg 70 R$2,00 R$140,00 

2

OBJETO: AÇAFRÃO. Descrição detalhada: açafrão da
terra (cúrcuma moída), em embalagem com dados de

identificação do produto, marca do fabricante, validade e de
acordo com as normas e/ou resoluções da ANVISA.

Embalagem de 50g. O produto deverá apresentar validade
mínima de 180 dias a partir da data da entrega na unidade

requisitante.

Kg 30 R$20,00 R$600,00 

3

OBJETO: AIPIM TIPO MANTEIGA IN NATURA.
Descrição detalhada: aipim, tipo manteiga, in natura, de

colheita recente. Suas raízes deverão estar pré-
higienizadas, sem materiais terrosos e parasitos. As cascas
externas deverão estar com coloração marrom escura e as

cascas internas cor de rosa esbranquiçado. Livre de
sujidades, parasitas e larvas. De acordo com a Resolução

12/78 da CNNPA.

Kg 240 R$3,00 R$720,00 

4 Objeto: Alface crespa Descrição Detalhada: Alface crespa Maços 500 R$1,50 R$750,00 



02/09/2019 :: SEI / IFBA - 1194088 - Projeto Básico ::

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1462752&infra_siste… 2/7

de 1ª QUALIDADE – in natura compacta e firme, com
folhas frescas e viçosas, sem lesões de origem física ou

mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração
uniformes. Peso médio do maço 350g a 400g. Deve ser
isento de matéria terrosa, parasitos e detritos animais.

5

OBJETO: ALHO GRAÚDO IN NATURA. Descrição
detalhada: alho graúdo, in natura, em bulbos com cascas

intactas, coloração branca ou roxa, sem manchas
acinzentadas ou vestígios de fungos. Sem danos mecânicos.

Livre de sujidades, parasitas e larvas. De acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.

Kg 45 R$18,00 R$810,00 

6

OBJETO: BANANA PRATA IN NATURA. Descrição
detalhada: banana prata, in natura, cascas intactas, sem

danos mecânicos, grau de maturação intermediário (poucas
manchas pretas na casca), ótima qualidade, em pencas.
Livre de sujidades, parasitas e larvas. De acordo com a

Resolução 12/78 da CNNPA.

Kg 300 R$2,40 R$720,00 

7

Objeto: Beterraba Descrição Detalhada: Beterraba de 1ª
QUALIDADE - in natura, apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a

conservação em condições adequadas para o consumo.
Deve ser isento de matéria terrosa, parasitos e detritos

animais.

Kg 100 R$2,50 R$250,00 

8

OBJETO: CEBOLA BRANCA IN NATURA. Descrição
detalhada: cebola branca de 1º qualidade, in natura, cascas
externas intactas, isenta de matéria terrosa, detritos animais

ou vegetais. Livre de sujidades, parasitas e larvas. De
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA

Kg 50 R$4,00 R$200,00 

9

OBJETO: CEBOLINHA IN NATURA. Descrição
detalhada: cebolinha de 1º qualidade, folhas com coloração
verde escura, isenta de matéria terrosa, parasitos e detritos

animais ou vegetais; transportadas em sacos plásticos
transparentes de primeiro uso. Peso médio do maço de

150g a 200g. Ausência de sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.

Maços 40 R$1,50 R$60,00 

10

OBJETO: CENOURA IN NATURA. Descrição detalhada:
verdura in natura, cenoura de 1ª qualidade, isenta de

matéria terrosa, detritos animais ou vegetais. Livre de
sujidades, parasitas e larvas. De acordo com a Resolução

12/78 da CNNPA.

Kg 200 R$2,50 R$500,00 

11

Objeto: Chuchu Descrição Detalhada: Chuchu de 1ª
QUALIDADE - in natura, apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a

conservação em condições adequadas para o consumo.
Deve ser isento de matéria terrosa, parasitos e detritos

animais.

Kg 50 R$3,00 R$150,00 

12

OBJETO: COENTRO IN NATURA. Descrição detalhada:
coentro de 1º qualidade, folhas com coloração verde escura,

isento de matéria terrosa, parasitos e detritos animais ou
vegetais; transportadas em sacos plásticos transparentes de
primeiro uso. Peso médio do maço 150g a 200g. Ausência
de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução

12/78 da CNNPA.

Maços 60 R$1,30 R$78,00 

13 OBJETO: CORANTE DE URUCUM EM PÓ. Descrição
detalhada: condimento alimentício, a base de urucum, sem

Kg 30 R$20,00 R$600,00 



02/09/2019 :: SEI / IFBA - 1194088 - Projeto Básico ::

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1462752&infra_siste… 3/7

adição de sal. Embalagem mínima de 80g com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de

validade e peso líquido, e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções da ANVISA/MS. O produto deverá apresentar
validade mínima de 180 dias a partir da data da entrega na

unidade requisitante.

14

Objeto: Couve manteiga Descrição detalhada: Couve de 1º
qualidade, folhas com coloração verde escura, com folhas

frescas e vistosas, isenta de matéria terrosa, parasitos e
detritos animais ou vegetais; transportadas em sacos

plásticos transparentes de primeiro uso. Peso médio do
maço 400g a 450g. Ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.

Maços 200 R$1,30 R$260,00 

15

OBJETO: LARANJA Descrição detalhada: laranja, in
natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita

suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Peso médio da

unidade 180g. Livre de sujidades, parasitas e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.

Kg 300 R$2,85 R$855,00 

16

Objeto: Limão Taiti Descrição Detalhada: Limão de 1ª
QUALIDADE – in natura tipo galego, fresco, cor

esverdeada, com aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, com
polpa firme e intacta, apresentando grau de maturação tal
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo.
Deve ser isento de matéria terrosa, parasitos e detritos

animais.

Kg 50 R$3,20 R$160,00 

17

Objeto: Manga espada Descrição Detalhada: De 1ª
QUALIDADE – in natura, tipo espada, tamanho e

coloração uniformes, apresentando grau de maturação tal
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo.
Deve ser isento de matéria terrosa, parasitos e detritos

animais.

Kg 60 R$3,00 R$180,00 

18

Objeto: Maxixe Descrição Detalhada: Maxixe de 1ª
QUALIDADE - in natura, apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a

conservação em condições adequadas para o consumo.
Deve ser isento de matéria terrosa, parasitos e detritos

animais.

Kg 50 R$2,20 R$110,00 

19 Objeto: Milho Descrição detalhada: Milho Verde Espiga 200 R$0,50 R$100,00 

20

Objeto: Pepino Descrição Detalhada: Pepino de 1ª
QUALIDADE - in natura, apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a

conservação em condições adequadas para o consumo.
Deve ser isento de matéria terrosa, parasitos e detritos

animais.

Kg 45 R$2,00 R$90,00 

21

OBJETO: PIMENTAO VERDE IN NATURA. Descrição
detalhada: pimentão verde de primeira, legume in natura,

apresentando grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Livre de sujidades,

parasitas e larvas, de acordo a legislação 12/78 da CNNPA.

Kg 25 R$3,00 R$75,00 

22 OBJETO: SALSINHA IN NATURA. Descrição detalhada:
salsinha de 1º qualidade, folhas com coloração verde

Maços 50 R$1,50 R$75,00 
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escura, isenta de matéria terrosa, parasitos e detritos
animais ou vegetais; transportadas em sacos plásticos

transparentes de primeiro uso. Peso médio do maço 150g a
200g. Ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo

com a Resolução 12/78 da CNNPA.

23

Objeto: Tomate Descrição Detalhada: Tomate de 1ª
QUALIDADE - in natura, TIPO SALADA, apresentando

grau de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Deve ser isento de matéria

terrosa, parasitos e detritos animais.

Kg 270 R$3,00 R$810,00 

TOTAL R$8.303,00 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
1. Aquisição de gêneros alimentícios para o IFBA - Campus Seabra, com propósito de serem utilizados na merenda
escolar, conforme o que orienta a Legislação vigente sobre alimentação escolar.
2. Compra de alimentos mediante agricultura familiar, exercendo assim o que orienta o PNAE para a execução dos
recursos referente à merenda escolar.
 
ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
1. Os produtos devem ser entregues na sede do IFBA - Campus Seabra, acompanhados da respectiva nota fiscal,
emitida em conformidade com os dados constantes no quadro a seguir:

UNIDADE / CNPJ ENDEREÇO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS SEABRA

CNPJ: 10.764.307/0016-07

 Estrada Vicinal para Tenda, s/n, Barro Vermelho -
Seabra/BA - CEP: 46900-000.

2. A convocação do fornecedor pelo Campus Seabra poderá ser por telefone, e-mail ou pelos correios e será informado o

3. Os gêneros alimentícios a serem entregues poderão ser substituídos quando ocorrer à necessidade, desde que os
produtos substitutos constem nesta chamada pública e sejam correlatos nutricionalmente, atestado pelo responsável
técnico (Nutricionista).

4. Os quantitativos por entrega (“Frações por Entrega”) são meras previsões, de acordo com o histórico de consumo do
Campus. Portanto, essas quantidades poderão ser alteradas, conforme necessidade, desde que não causem ônus, não
previstos nesta chamada pública, aos fornecedores.

4.1. Nos meses de julho, janeiro e fevereiro o fracionamento mínimo de entrega poderá ser reduzido significativamente,
devido às férias dos alunos, e em casos de paralizações ou greves a entrega será paralizada até que se retornem
as atividades;

5. As embalagens dos produtos poderão ter outras características, desde que obedeçam à legislação específica vigente e
com prévio acordo com o setor solicitante.

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.

7. A convocação para início do fornecimento deverá ter antecedência mínima de 48 horas.

8. Os gêneros alimentícios deverão ser entregues semanalmente, conforme dia e horário acordado com a contratante.

9. Quando da entrega, os frutos devem apresentar-se:

a) sem sujeiras ou corpos estranhos aderidos à superfíce externa;
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b) isentos de substâncias terrosas;

c) sem parasitas, larvas ou outros animais, inclusive nas embalagens;

d) sem umidade externa anormal;

e) isentos de odor e sabor estranhos;

f) isentos de enfermidades.

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.

11. Todos os produtos deverão conter em suas embalagens: identificação do produto, data de validade e identificação
do produtor.

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.

13. Será aceita a proposta do fornecedor:

a) que tenha atendido a todas as exigências de habilitação;

b) cujo produto ofertado tenha sido aprovado no teste de qualificação;

c) cuja especificação do produto ofertado seja compatível com a do edital da respectiva chamada pública;

d) que tenha ofertado quantitativo não inferior a uma fração de entrega constante neste projeto básico;

e) que atenda às demais exigências do edital da chamada pública e de seus anexos.

14. A apresentação de Projeto de Venda para a contratação pretendida implica concordância do fornecedor em fornecer os
produtos pelo preço de referência constante neste
projeto básico, independentemente do valor apresentado na etapa da pesquisa de preços.

15. A aceitabilidade será verificada por item, podendo o proponente ter item recusado e item aceito, ainda que em um
mesmo Projeto de Venda. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivo;

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

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

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

6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que
vinculados à execução do presente Termo de contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência
de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

7. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços contratados;
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8. Solicitar o cadastramento do(s) proponente(s) homologado(s) no SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, antes de sua contratação, se este ainda não estiver inscrito no referido cadastro;

9. Aplicar ao contratado as penalidades regulamentares e contratuais.

 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a procedência e prazo de validade;

b) 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);

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

d) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos
que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

e) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como os preços apresentados em sua proposta;

f) Indicar responsável ou preposto para representá-la durante a execução do contrato.

2. Corrigir, às suas expensas, quaisquer danos causados à administração, decorrentes da utilização dos bens de
seu fornecimento;

3. 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;

 

DA SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida a subcontratação do objeto.

 

ALTERAÇÃO SUBJETIVA

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados
pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais
cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da
Administração à continuidade do contrato.

 

CONTROLE DA EXECUÇÃO

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.

2. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a
responsabilidade do contratado e nem confere à contratante responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por
quaisquer irregularidades ou danos na execução contratual.

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.
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SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Conforme estabelecido no Edital.

 

 

Seabra-BA, 29/08/2019
PROJETO BÁSICO ELABORADO POR:

Alice Araújo de Souza
Diego Alcantara da Silva
Fábio dos Santos Borges
Lucivaldo Vieira Oliveira
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Darílio Pires de Oliveira
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acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 1194088 e o código CRC AF14A3EE.
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