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Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

Edital nº 2/2022 de 04 de outubro de 2022.

 
 

CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022
 
 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 24/2022
 
 

(Processo Administrativo nº 23280.002037/2022-92)

 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Bahia Campus Valença, pessoa jurídica de direito público, com sede à
Rua Vereador Romeu Agrário Martins, s/nº, Tento, Valença/BA, CEP: 45400-000, inscrita no
CNPJ sob nº 10.764.307/0003-84, representada neste ato pela Comissão de Chamada Pública
para Compras da Agricultura Familiar, constituída pela Diretora Geral, a Sra Genny Magna de
Jesus Mota Ayres, por meio da Portaria DG.VAL/IFBA/2022 nº 51, de 13 de junho de 2022,
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 01/11/2022, às 14 horas (horário
de Brasília), na sede do IFBA Campus Valença.
 

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 Valença, conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas abaixo e
nos demais anexos deste Edital:
 

ITEM
DESCRIÇÃO

PORMENORIZADA DOS
MATERIAIS A SEREM

ADQUIRIDOS

 UNID QUANT VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

1.  Objeto: Aipim descascado  KG 520 R$5,67 R$2.948,40
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congelado
Local de Entrega: Campus
Valença
Setor: Nutrição
Descrição Detalhada: aipim
in natura, novo, de boa
qualidade, limpo, descascado
e cortado, com uniformidade
na cor, acondicionado em
embalagem plástica atóxica,
de no mínimo 1kg,
transparente e resistente, não
violada, contendo dados do
produto: identificação,
procedência, ingredientes,
informações nutricionais, lote,
peso, data de fabricação e
prazo de validade. A raiz deve
apresentar grau de maturação
tal que facilite o seu
cozimento e tenha baixo teor
de fibras na polpa, com
aspecto, aroma e sabor típicos
da variedade.

2.

Objeto: Banana da prata
Local de Entrega: Campus
Valença
Setor: Nutrição
Descrição Detalhada: banana
da prata, fresca, em pencas,
apresentando tamanho e cor
uniforme, bem desenvolvida,
com polpa íntegra e firme,
sem danos físicos e sem
sujidade, grau de maturação
tal que permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições
adequadas para o consumo
mediato e imediato. Deverão
estar devidamente
acondicionadas em caixas
plásticas ou sacas. Não serão
aceitas frutas soltas da penca,
excessivamente imaturas,
escurecidas e/ou amassadas.

 KG 2300 R$2,38 R$5.474,00

3. Objeto: Banana da terra
Local de Entrega: Campus
Valença Setor: Nutrição
Descrição Detalhada: banana
da terra, fresca, em pencas,
apresentando tamanho e cor

 KG 2300 R$4,89 R$11.247,00
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uniforme, bem desenvolvida,
com polpa íntegra e firme,
sem danos físicos e sem
sujidade, grau de maturação
tal que permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições
adequadas para o consumo
mediato e imediato. Deverão
estar devidamente
acondicionadas em caixas
plásticas ou sacas. Não serão
aceitas frutas soltas da penca,
excessivamente imaturas,
escurecidas e/ou amassadas.

4.

Objeto: Batata doce
Local de Entrega: Campus
Valença
Setor: Refeitório
Descrição Detalhada: batata
doce, nova, de boa qualidade,
limpa, com uniformidade no
tamanho e na cor, livre de
sujidades e insetos, grau de
maturação tal que facilite o
seu cozimento e tenha baixo
teor de fibras na polpa, com
aspecto, aroma e sabor típicos
da variedade. Não serão
aceitas peças com rachaduras,
perfurações e cortes.

 KG 520 R$5,95 R$3.094,00

5.

Objeto: Beiju com coco
Local de Entrega: Campus
Valença
Setor: Refeitório
Descrição Detalhada: beiju
com recheio de coco, textura
crocante, apresentando
textura, coloração, odor e
sabor característicos, isentos
de mofo, parasitas e insetos,
embalados em embalagem
plástica atóxica, transparente e
resistente, não violada,
contendo dados do produto:
identificação, procedência,
ingredientes, informações
nutricionais, lote, peso, data
de fabricação e prazo de
validade.

 pcte 75g 1200 R$3,75 R$4.500,00

6. Objeto: Coco seco congelado  KG 300 R$16,18 R$4.854,00
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Local de Entrega: Campus
Valença
Setor: Nutrição
Descrição Detalhada: coco
seco cortado, congelado, de
boa qualidade, firme, intacto,
tamanho e coloração
uniforme, em embalagem
plástica atóxica, de no mínimo
1kg, transparente e resistente,
não violada, contendo dados
do produto: identificação,
procedência, ingredientes,
informações nutricionais, lote,
peso, data de fabricação e
prazo de validade.

7.

Objeto: Melancia
Local de Entrega: Campus
Valença
Setor: Nutrição
Descrição Detalhada:
melancia, fresca, graúda, de
boa qualidade, bem
desenvolvida, casca firme e
intacta, grau de maturação tal
que permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições
adequadas para o consumo
mediato e imediato, livre de
sujidades, parasitas e larvas,
devendo pesar no mínimo
10kg. Não serão aceitas peças
apodrecidas com rachaduras,
perfurações e cortes.

 KG 900 R$2,14 R$1.926,00

8.

Objeto: Milho verde
Local de Entrega: Campus
Valença 
Setor: Nutrição
Descrição Detalhada: milho
verde in natura, novo, com
palha, de boa qualidade,
espigas bem desenvolvidas,
grau de maturação tal que
facilite o seu cozimento, com
aspecto, aroma e sabor típicos
da variedade, sem fungos,
isento de larvas, insetos e
parasitas, bem como de danos
por estes provocados,
coloração dos grãos: amarelo.

 espiga
(unidade) 800 R$1,08 R$864,00
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9. Objeto: Tapioca granulada
Local de Entrega: Campus
Valença
Setor: Nutrição
Descrição Detalhada: farinha
de tapioca, classe granulada,
sem grumos, apresentando
textura, coloração, odor e
sabor característicos, isentos
de mofo, parasitas e insetos,
embalados em embalagem
plástica atóxica, de no mínimo
1kg, transparente e resistente,
não violada, contendo dados
do produto: identificação,
procedência, ingredientes,
informações nutricionais, lote,
peso, data de fabricação e
prazo de validade.

 KG 300 R$8,45 R$2.535,00

TOTAL R$37.442,40

 
 
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.
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 2022, 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:
 
Recurso disponível para contratação: R$37.442,40
Unidade executora: 158405
Programa de trabalho: 169949
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.
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3.2 Para identificar a diversidade e a quantidade dos gêneros alimentícios ofertados pela
agricultura familiar que serão utilizados no cardápio da alimentação escolar, as nutricionistas
responsáveis pelo Setor de Nutrição do IFBA Campus Valença solicitaram informações
relacionadas ao mapeamento dos produtos da agricultura familiar local às entidades
articuladoras importantes na realização de uma chamada pública. Foram utilizadas informações
repassadas pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB - Bahia).
 

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 14 horas do dia 01 de novembro de 2022, dois envelopes lacrados,
não transparentes e identificados, conforme a seguinte sugestão:
 

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
IFBA CAMPUS VALENÇA
Edital de Chamada Pública Nº 02/2022
Proponente (Colocar aqui o nome completo)

 

ENVELOPE Nº 02 - PROJETO DE VENDA
IFBA CAMPUS VALENÇA
Edital de Chamada Pública Nº 02/2022
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
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de venda, na sede do IFBA Campus Valença, localizada no seguinte endereço: Rua Vereador
Romeu Agrário Martins, s/nº, Tento, Valença/BA, CEP: 45400-000.
 

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:
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.
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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 Valença
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 Valença
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 Valença, às 14 horas (horário de
Brasília), no dia 01 de novembro de 2022, pela Comissão, 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 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
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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 Valença 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.
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 das nutricionistas do IFBA Campus Valença, a qual emitirão
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, 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 Valença, diretamente na
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refeitório/cozinha institucional, localizado na à Rua Vereador Romeu Agrário Martins, s/nº,
Tento, Valença/BA, CEP: 45400-000.
10.2 A convocação do fornecedor pelo IFBA Valença 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, que
poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as
suas condições essenciais, de acordo com o Artigo 57 da Lei 8.666/93, e conforme minuta
constante no ANEXO V deste Edital.
 

12. PAGAMENTO

12.1 O preço contratado é fixo e irreajustável.
12.2 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de
1993.
12.3 O fornecedor será remunerado exclusivamente de acordo com os itens, quantidades e
preços previstos neste edital.
12.4 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.
12.5 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.
 
 

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 Valença 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.
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13.4 O fornecedor se compromete a entregar os gêneros alimentícios conforme o cronograma
definido pelas nutricionistas do IFBA Campus Valença.
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 Valença
(https://portal.ifba.edu.br/valenca) permanecendo aberta por um período superior a 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 gecom-val@ifba.edu.br.
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/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 Valença (https://portal.ifba.edu.br/valenca).

https://portal.ifba.edu.br/santo-amaro
https://portal.ifba.edu.br/santo-amaro
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16.6 A Comissão 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.
 
 
Elaborado pela Comissão Especial de Compras da Agricultura Familiar
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. OBJETO 

 

1.1. Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades 
deste campus, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo: 

 

ITE
M 

DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS 
MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS 

UNID QUANT 
VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

1.  

Objeto: Aipim descascado congelado 

Local de Entrega: Campus Valença 

Setor: Nutrição 

Descrição Detalhada: aipim in natura, 
novo, de boa qualidade, limpo, descascado e 
cortado, com uniformidade na cor, 
acondicionado em embalagem plástica 
atóxica, de no mínimo 1kg,  transparente e 
resistente, não violada, contendo dados do 
produto: identificação, procedência, 
ingredientes, informações nutricionais, lote, 
peso, data de fabricação e prazo de 
validade. A raiz deve apresentar grau de 
maturação tal que facilite o seu cozimento e 
tenha baixo teor de fibras na polpa, com 
aspecto, aroma e sabor típicos da 
variedade.   

 
KG 520 R$5,67 R$2.948,40 

2. 

Objeto: Banana da prata 

Local de Entrega: Campus Valença    

Setor: Nutrição 

Descrição Detalhada: banana da prata, 
fresca, em pencas, apresentando tamanho 
e cor uniforme, bem desenvolvida, com 
polpa íntegra e firme, sem danos físicos e 
sem sujidade, grau de maturação tal que 
permita suportar a manipulação, o transporte 

 
KG 

2300 R$2,38 R$5.474,00 



e a conservação em condições adequadas 
para o consumo mediato e imediato. 
Deverão estar devidamente acondicionadas 
em caixas plásticas ou sacas. Não serão 
aceitas frutas soltas da penca, 
excessivamente imaturas, escurecidas e/ou 
amassadas. 

3. 

Objeto: Banana da terra 

Local de 
Entrega: Campus Valença   Setor: Nutrição 

Descrição Detalhada: banana da terra, 
fresca, em pencas, apresentando tamanho 
e cor uniforme, bem desenvolvida, com 
polpa íntegra e firme, sem danos físicos e 
sem sujidade, grau de maturação tal que 
permita suportar a manipulação, o transporte 
e a conservação em condições adequadas 
para o consumo mediato e imediato. 
Deverão estar devidamente acondicionadas 
em caixas plásticas ou sacas. Não serão 
aceitas frutas soltas da penca, 
excessivamente imaturas, escurecidas e/ou 
amassadas. 

 
KG 

2300 R$4,89 R$11.247,00 

4. 

Objeto: Batata doce 

Local de Entrega: Campus Valença    

Setor: Refeitório 

Descrição Detalhada: batata doce, nova, de 
boa qualidade, limpa,  com uniformidade no 
tamanho e na cor, livre de sujidades e 
insetos, grau de maturação tal que facilite o 
seu cozimento e tenha baixo teor de fibras 
na polpa, com aspecto, aroma e sabor típicos 
da variedade. Não serão aceitas peças com 
rachaduras, perfurações e cortes. 

 
KG 

520 R$5,95 R$3.094,00 

5. 

Objeto: Beiju com coco 

Local de Entrega: Campus Valença    

Setor: Refeitório 

Descrição Detalhada: beiju com recheio de 
coco, textura crocante, apresentando textura, 
coloração, odor e sabor característicos, 
isentos de mofo, parasitas e insetos, 
embalados em embalagem plástica atóxica, 

 pcte 
75g 

1200 R$3,75 R$4.500,00 



transparente e resistente, não violada, 
contendo dados do produto: identificação, 
procedência, ingredientes, informações 
nutricionais, lote, peso, data de fabricação e 
prazo de validade. 

6. 

Objeto: Coco seco congelado 

Local de Entrega: Campus Valença    

Setor: Nutrição 

Descrição Detalhada: coco seco cortado, 
congelado, de boa qualidade, firme, intacto, 
tamanho e coloração uniforme, em 
embalagem plástica atóxica, de no mínimo 
1kg,  transparente e resistente, não violada, 
contendo dados do produto: identificação, 
procedência, ingredientes, informações 
nutricionais, lote, peso, data de fabricação e 
prazo de validade. 

 KG 300 R$16,18 R$4.854,00 

7. 

Objeto: Melancia 

Local de Entrega: Campus Valença   

Setor: Nutrição 

Descrição Detalhada: melancia, fresca, 
graúda, de boa qualidade,  bem 
desenvolvida, casca firme e intacta, grau de 
maturação tal que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo 
mediato e imediato, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, devendo pesar no mínimo 
10kg. Não serão aceitas peças apodrecidas 
com rachaduras, perfurações e cortes. 

 KG 900 R$2,14 R$1.926,00 

8. 

Objeto: Milho verde 

Local de Entrega: Campus Valença   

Setor: Nutrição 

Descrição Detalhada: milho verde in 
natura, novo, com palha, de boa qualidade, 
espigas bem desenvolvidas, grau de 
maturação tal que facilite o seu 
cozimento, com aspecto, aroma e sabor 
típicos da variedade, sem fungos, isento de 
larvas, insetos e parasitas, bem como de 
danos por estes provocados, coloração dos 

 
espiga 
(und) 

800 R$1,08 R$864,00 



grãos: amarelo. 

9. 

Objeto: Tapioca granulada 

Local de Entrega: Campus Valença    

Setor: Nutrição 

Descrição Detalhada: farinha de tapioca, 
classe granulada, sem grumos, apresentando 
textura, coloração, odor e sabor 
característicos, isentos de mofo, parasitas e 
insetos, embalados em embalagem plástica 
atóxica, de no mínimo 1kg,  transparente e 
resistente, não violada, contendo dados do 
produto: identificação, procedência, 
ingredientes, informações nutricionais, lote, 
peso, data de fabricação e prazo de validade. 

 KG 300 R$8,45 R$2.535,00 

TOTAL 
R$37.442,40 

  

 

2. JUSTIFICATIVA 

  

2.1. A aquisição dos bens acima elencados atenderá ao disposto 
no artigo 14 na lei nº 11.947/2009 do Programa Nacional de Alimentação Escolar - 
PNAE que tem por objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento 
biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos 
alimentares saudáveis dos alunos, por meio da oferta de refeições que cubram as 
suas necessidades nutricionais durante o período letivo, tendo por base o inciso VII 
do artigo 208 da Constituição Federal de 1988. 

2.2. Os quantitativos previstos foram estimados com base nos 
estudos retrospectivos de consumo. 

  

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS 

  

3.1. Os objetos da presente contratação possuem padrões de 
desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo edital, por 
meio de especificações usuais de mercado, enquadrando-se na classificação de bens 
ou serviços comuns, nos termos do inciso XIII, art. 6º da Lei nº 14.133/2021. 

  



4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

  

4.1. O fornecimento será efetuado parceladamente, conforme 
necessidade do setor de Nutrição, tendo em vista o quantitativo de alimentos 
disponíveis em estoque e o calendário acadêmico. 

4.2. O prazo de entrega não poderá ser superior a 10 dias.  

4.3. Os bens deverão ser entregues na sede do órgão, localizada 
na Rua Vereador Romeu Agrário Martins, s/n, Bairro Tento, Valença-BA, CEP 
45400-000, no horário das 08 horas às 17 horas, de segunda-feira a sexta-feira. 

4.4. As responsáveis pelo acompanhamento do recebimento do 
material objeto deste instrumento, serão as servidoras: 

a) Nome: Maria Cristina Souza Borges ou Rita de Cássia Pereira 
Magalhães 

b) Matrícula SIAPE nº: 2180717 / 2265817 

c) Cargo/função: Nutricionistas 

d) Setor de lotação: Direção Acadêmica / Nutrição 

e) Contato: nutricao.val@ifba.edu.br 

4.5. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento 
executado em desacordo com os termos deste instrumento, como: 
fornecimento sem solicitação, entrega total do objeto sem aviso prévio ou entrega 
de itens com qualidade inferior a solicitada. 

4.6. O fornecedor deverá executar fielmente a(s) entrega(s) de 
materiais de acordo com as requisições expedidas, não se admitindo modificações 
sem prévia consulta e concordância da fiscalização. 

4.7. A Contratada se obriga a efetuar, a qualquer tempo, a 
substituição de material rejeitado, se este apresentar defeito de fabricação ou 
divergências relativas às especificações constantes neste Termo de referência, 
independentemente da quantidade rejeitada. 

  

5. AVALIAÇÃO DO CUSTO 

  

5.1. O valor total dos bens é de R$37.442,40 (Trinta e sete mil, 
quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos). 



5.2. O custo foi apurado a partir de 3 orçamentos de agricultores 
familiares e suas organizações. 

5.3. As despesas decorrentes da presente aquisição correrão à conta 
dos recursos específicos, consignados no Orçamento Geral da União, os quais serão 
informados em documento apropriado pelo setor responsável, contendo todos os 
dados orçamentários. 

  

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

  

6.1. São obrigações da Contratante: 

6.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital 
e seus anexos; 

6.1.2. verificar minuciosamente a conformidade dos bens recebidos 
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 
recebimento definitivo; 

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

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

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

6.2. 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. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

  

7.1. 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: 

7.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 
especificações, prazo e local constantes neste Termo de Referência, acompanhado 



da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, 
fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou 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 ou corrigir, às suas expensas, no prazo 
fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

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 na licitação; 

7.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do 
contrato. 

8. DO PAGAMENTO 

 8.1. Os pagamentos devidos serão conforme requisição e entrega 
dos produtos, ou seja, de modo parcelado. 

8.2. A Contratada deverá apresentar a nota fiscal/fatura com 
descrição do objeto e quantidade discriminada. 

8.3. O pagamento somente será efetivado depois de verificada a 
regularidade fiscal da empresa, ficando a Contratada ciente de que as certidões 
apresentadas no ato da contratação deverão ser renovadas no prazo de seus 
vencimentos. 

8.4. A Contratante se obriga a efetuar o pagamento nas condições 
estabelecidas. 

8.5. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o 
prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que 
devidamente regularizados. 

8.6. No caso de aplicação de alguma multa o pagamento ficará 
sobrestado até a integral quitação da mesma. A Contratante poderá se assim 
entender, descontar o valor de multas por ventura aplicadas, em quaisquer 
pagamentos que realizar à Contratada. 

  O presente Termo de Referência foi elaborado pelo INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA -



 CAMPUS VALENÇA, estando em consonância com as disposições legais e 
normativas aplicáveis, com o interesse e a conveniência da Administração, e 
integra o processo administrativo.
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documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código 
verificador 2520200

 

VALENÇA, estando em consonância com as disposições legais e 
normativas aplicáveis, com o interesse e a conveniência da Administração, e 
integra o processo administrativo. 

Documento assinado eletronicamente por RITA DE CASSIA PEREIRA 
Nutricionista , em 20/09/2022, às 15:35, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA CRISTINA SOUZA 
Nutricionista , em 20/09/2022, às 15:36, conforme decreto nº 8.539/2015.

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 

2520200 e o código CRC 27E6BE4E. 

VALENÇA, estando em consonância com as disposições legais e 
normativas aplicáveis, com o interesse e a conveniência da Administração, e 

RITA DE CASSIA PEREIRA 
, em 20/09/2022, às 15:35, conforme decreto nº 8.539/2015. 

MARIA CRISTINA SOUZA 
, em 20/09/2022, às 15:36, conforme decreto nº 8.539/2015. 

http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=
documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código 



ANEXO II – MODELO DE PROJETO DE VENDA 

MODELO PROPOSTO PARA GRUPOS FORMAIS 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL Nº 02/2022 

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

GRUPO FORMAL 

1. Nome do proponente: 2. CNPJ: 

3. Endereço: 4. Município/UF: 

5. E-mail: 6. DDD/Fone: 7. CEP: 

8. Número da DAP jurídica: 9. Banco: 10. Agência: 11. Conta corrente 

12. Nº de associados: 13. Nº de associados de acordo com a Lei nº 11.326/2006: 14. Nº de associados com a DAP física: 

15. Nome do representante legal: 16. CPF: 17. DDD/Fone: 

18. Endereço: 19. Município/UF: 

II – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 

1. Nome da Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus Valença 2. CNPJ: 10.764.307/0003-84 3. Município/UF: Valença/Bahia 

4. Endereço: Rua Vereador Romeu Agrário Martins, Tento. CEP: 45400-000. 5. Fone: (75) 3641-3051 

6. Nome e e-mail do representante legal: 

Genny Magna de Jesus Mota Ayres/ valenca@ifba.edu.br 

7. CPF: 471.441.493-34 

III – RELAÇÃO DOS PRODUTOS 

1. Produto 2. Unidade 3. Quantidade 4. Preço de referência* 5. Cronograma de entrega dos produtos 

(Dizer a época que o produto está disponível) 4.1 Valor unitário 4.2 Valor total 

      

 



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Observação: * Preço publicado no Edital de Chamada Pública nº 02/2022 e seus anexos 

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto de venda e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento. 

Local e data: Assinatura do representante do grupo formal: Fone/e-mail: 



MODELO PROPOSTO PARA GRUPOS INFORMAIS 
 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL Nº 02/2022 

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

GRUPO INFORMAL 

1. Nome do proponente: 2. CPF: 

3. Endereço: 4.Município/UF: 5.CEP: 

6. E-mail: 7. DDD/Fone: 

8. Organizado por entidade articuladora? 

( ) Sim ( ) Não 

9.Nome da entidade articuladora: 10.E-mail/Fone: 

II – FORNECEDORES PARTICIPANTES 

1. Nome do(a) agricultor(a) familiar 2. CPF 3. DAP 4.Banco 5. Agência 6. Conta corrente 

      

      

      

III – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 

1. Nome da Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus Valença 2. CNPJ: 10.764.307/0003-84 3. Município/UF: Valença/Bahia 

4. Endereço: Rua Vereador Romeu Agrário Martins, Tento. CEP: 45400-000. 5. Fone: (75) 3641-3051 

6. Nome e e-mail do representante legal: 

Genny Magna de Jesus Mota Ayres/ valenca@ifba.edu.br 

7. CPF: 471.441.493-34 

IV – RELAÇÃO DOS FORNECEDORES E PRODUTOS 

 
1. Identificação do(a) agricultor(a) familiar 

 
2. Produto 

 
3. Unidade 

 
4.Quantidade 

5. Preço de referência* 

5.1 Valor unitário 5.2 Valor total 

      

     

     



      

     

     

     

     

Total do(a) agricultor(a)  

      

     

     

     

     

     

     

     

Total do(a) agricultor(a)  

      

     

     

     

     

     

     

     

Total do(a) agricultor(a)  

Observação: * Preço publicado no Edital de Chamada Pública nº 02/2022 e seus 

anexos 

Valor total do projeto de venda: 



V – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO 

1. Produto 2. Unidade 3. Quantidade 4. Preço de referência* 5. Cronograma de entrega dos produtos 

(Dizer a época que o produto está disponível) 4.1 Valor unitário 4.2 Valor total 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto de venda e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento. 

Local e data: Assinatura do representante do grupo informal: Fone/E-mail: 

Local e data Nome dos(as) agricultores(as) do grupo informal Assinatura 

   

   

   



MODELO PROPOSTO PARA OS FORNECEDORES INDIVIDUAIS 
 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL Nº 02/2022 

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

FORNECEDOR INDIVIDUAL 

1. Nome do proponente: 2. CPF: 

3. Endereço: 4.Município/UF: 5.CEP: 

6. Nº da DAP física: 7. DDD/fone: 8. E-mail: 

9. Banco: 10. Agência: 11. Conta corrente: 

II – RELAÇÃO DOS PRODUTOS 

 
1. Produto 

 
2. Unidade 

 
3. Quantidade 

4. Preço de referência* 5. Cronograma de entrega dos produtos 

(Dizer a época que o produto está disponível) 4.1 Valor unitário 4.2 Valor total 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

VALOR TOTAL DO PROJETO DE VENDA R$ 

Observação: * Preço publicado no Edital de Chamada Pública nº 02/2022 e seus anexos 

III – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 

1. Nome da Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus Valença 2. CNPJ: 10.764.307/0003-84 3. Município/UF: Valença/Bahia 

4. Endereço: Rua Vereador Romeu Agrário Martins, Tento. CEP: 45400-000. 5. Fone: (75) 3641-3051 

6. Nome e e-mail do representante legal: 

Genny Magna de Jesus Mota Ayres/ valenca@ifba.edu.br 

7. CPF: 471.441.493-34 

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto de venda e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento. 

Local e data: Assinatura do fornecedor individual: CPF: 

 



ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA PARA GRUPOS FORMAIS 
 
 

Eu,    , representante do grupo formal de 

agricultores    familiares      , 

CNPJ nº   ,  DAP jurídica nº 

  , declaro, para fins de participação da Chamada Pública nº 

02/2022 para a aquisição de alimentos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que os gêneros 

alimentícios que constam no Projeto de Venda apresentado por mim são oriundos dos(as) agricultores familiares 

que compõem este grupo. 

 

  , / /   
 
 
 

Assinatura do(a) representante do grupo formal 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO III 
 

 

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA PARA GRUPOS INFORMAIS E AGRICULTORES 

INDIVIDUAIS 

 
Eu,   , CPF nº 

  , DAP física nº , 

declaro, para fins de participação da Chamada Pública nº 02/2022 para a aquisição de alimentos do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que os gêneros alimentícios que constam no Projeto de Venda 

apresentado por mim são oriundos de produção própria. 

 
 
 

  , / /   
 
 
 

Assinatura do(a) agricultor(a) familiar 



ANEXO IV – TERMO DE RECEBIMENTO 
 
 

Atesto que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia campus 

Valença, Entidade Executora do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), CNPJ: 

10.764.307/0003-84, representado legalmente por Genny Magna de Jesus Mota Ayres, CPF: 

471.441.493-34, recebeu em   / / , do(a) contratado (a) 

  , os seguintes produtos: 
 

 
Produto Quantidade Unidade Valor unitário Valor total 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTAL  

 
Valença, / / . 

 
 

 

Assinatura do(a) representante da Entidade Executora 
 
 

 

Assinatura do contratado(a) 



ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO DE VENDA 

CONTRATO N.º /2022 

 
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE 

 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) – Campus Valença, 

Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Educação e Integrante do Sistema Nacional de 

Educação Tecnológica, sediado na Rua Vereador Romeu Agrário Martins, s/nº, Tento, CEP: 

45400-000, no município de Valença/BA, inscrito no CNPJ sob o n.º 10.764.307/0003-84, 

doravante denominado CONTRATANTE, representado neste ato pela sua Diretora-Geral, a 

senhora Genny Magna de Jesus Mota Ayres, CPF 471.441.493-34, e por outro lado o(a) XXXXX, 

CPF XXXXXX, doravante denominado CONTRATADO(A), fundamentados nas disposições 

da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n.º 12.512, de 14 de outubro de 2011, da Lei 

nº. 11.947/2009, da Resolução nº. 6, de 08 de maio de 2020, das demais normas aplicáveis ao 

Programa Nacional de Alimentação Escolar e, tendo em vista, o que consta na Chamada Pública 

nº 01/2022, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: 

É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica 

pública, referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), descritos no quadro 

previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com o Edital de Chamada Pública nº 02/2022 e 

seus anexos, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de 

anexação ou transcrição. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: 

O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura 

Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: 

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO, será de até 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a 

legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.



CLÁUSULA QUARTA: 

Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de 

Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total 

de R$ XX,XX 

a. O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e 

das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, 

consoante anexo deste Contrato. 

b. O preço de referência é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do 

preço já devem estar incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como 

com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras 

despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato. 

 
NOME DO(A) AGRICULTOR(A) FAMILIAR 

CPF: 

Item Especificação do objeto Unidade Quantidade Preço unitário Preço total 

      

Valor total da agricultora familiar R$ 
 
 

CLÁUSULA QUINTA: 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações 

orçamentárias: 

Recurso disponível para contratação: R$ XX,XX 

 
Unidade executora: 158405 

Programa de trabalho: 169949 

Elemento de despesa: 339032 

Fonte do recurso: 0113150072 

 
 

CLÁUSULA SEXTA: 

O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea “a”, e 

após a tramitação do processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor 

correspondente às entregas do mês anterior.



CLÁUSULA SÉTIMA: 

O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do 

CONTRATADO, está sujeito a pagamento de multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o 

valor da parcela vencida. 

 
CLÁUSULA OITAVA: 

O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no §7º do artigo 57 da 

Resolução do FNDE que dispõe sobre o PNAE as cópias das Notas Fiscais de Compra, os 

Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, bem como o 

Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar 

e documentos anexos, estando à disposição para comprovação. 

 
CLÁUSULA NONA: 

É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, 

não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: 

O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses 

particulares poderá: 

a. modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse 

público, respeitando os direitos do CONTRATADO; 

b. rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do 

CONTRATADO; 

c. fiscalizar a execução do contrato; 

d. aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 

Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa 

do CONTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o 

aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato, designado 

pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus Valença. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 

O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública n.º 02/2022, pela Resolução 

CD/FNDE nº 06/2020, pela Resolução CD/FNDE nº 02/2020, pela Lei nº 8.666/1993 e pela Lei 

n° 11.947/2009, em todos os seus termos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, 

resguardadas as suas condições essenciais. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, 

que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento ou por email, 

transmitido pelas partes. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 

Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por carta, 

consoante Cláusula Décima Quinta, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente 

de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: 

a. por acordo entre as partes; 

b. pela inobservância de qualquer de suas condições; 

c. por quaisquer dos motivos previstos em lei. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: 

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos (Cláusula Quarta) 

mediante o cronograma apresentado no ANEXO I (Termo de Referência) do Edital de Chamada 

Pública nº 02/2022 ou até           de de . 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:



É competente o Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária da Bahia (Salvador) para dirimir 

qualquer controvérsia que se originar deste contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual 

teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

 
Valença - BA, de de 2022. 

 
 

CONTRATADA: 
 
 

 
 
 

CONTRATANTE: 
 
 

 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 

1.      

2.      


