
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS Uruçuca

CHAMADA PÚBLICA 01/2019 – PNAE
DISPENSA DE LICITAÇÃO 16/2019

PROCESSO: 23335.000775/2019-17

1. PREÂMBULO

O  Instituio  Federal  de  Edtucaçãoo3  Ciência  e  Tecnoloiia  Baiano  –  Campus Urtuçãtuca3  nesie  aio
denominado simplesmenie IF Baiano –  Campus Urtuçãtuca3 iorna público para conhecimenio dos
inieressados  qtue  fará  realizar  chamada  pública  para  formalizaçãoo  de  dispensa  de  liciiaçãoo3
conforme condiçãões esiabelecidas nesie ediial e em setus anexos. O procedimenio observará as
disposiçãões das Lei nº 11.9473 de 16 de jtunho de 20093 Resoltuçãoo CD/FNDE número 263 de 17 de
jtulho  de  20133  e  Resoltuçãoo  CD/FNDE  número  043  de  02  de  abril  de  20153  com  as  devidas
alieraçãões e demais normas aplicáveis3 e será stubsidiado pela Lei nº 8.666/1993.

1.1. DAS DATAS3 HORÁRIOS E LOCAL DOS EVENTOS

Período da divulgação da Chamada Pública: De 18/10/2019 a 08/11/2019
Entrega dos envelopes: Aié as 9 horas do dia 08/11/2019 (horário de

Brasília)
Sessão pública e abertura dos envelopes: Dia  08/11/20193  às  09h01min  (horário  de

Brasília)
Endereço da sessão pública: Atudiiório Greiório Bondar do IF Baiano –

Camptus Urtuçãtuca3 localizada na Rtua Dr. Jooo
Nascimenio3 s/n – Ceniro3 Urtuçãtuca/BA.

2. DOS ANEXOS 

2.1. Inieiram esie ediial3 para iodos os fns e efeiios3 os seituinies anexos:

2.1.1. Anexo I  – Projeio Básico;

2.1.2. Anexo II – Modelo de Projeio de Venda;

2.1.3. Anexo III – Modelo de Declaraçãoo de Oriiem dos Prodtuios;

2.1.4. Anexo IV – Modelo de Termo de Recebimenio;

2.1.5. Anexo V – Modelo de Declaraçãoo do Conirole do Limiie Individtual de Vendas;

2.1.6. Anexo VI– Mintuia do Coniraio.
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3. DO OBJETO

3.1. Aqtuisiçãoo de iêneros alimentcios da airictulitura familiar para o aiendimenio ao Proirama
Nacional de Alimeniaçãoo Escolar – PNAE.

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderoo partcipar desie procedimenio3 somenie:

4.1.1. fornecedores  Individtuais:  Airictuliores  familiares  noo  orianizados  em  irtupos3
deieniores  da  Declaraçãoo  de  Aptdoo  ao  Proirama  Nacional  de  Forialecimenio  da
Airictulitura Familiar – DAP fsica;

4.1.2. airictuliores familiares orianizados em irtupos informais deieniores da Declaraçãoo de
Aptdoo ao Proirama Nacional de Forialecimenio da Airictulitura Familiar – DAP Física de
cada airictulior;

4.1.3. irtupos formais: Airictuliores familiares orianizados em irtupos formais (cooperatvas e
associaçãões) deieniores da Declaraçãoo de Aptdoo ao Proirama Nacional de Forialecimenio
da Airictulitura Familiar – DAP Jturídica.

5. DO CREDENCIAMENTO

5.1. O proponenie otu o setu represenianie deverá3  na mesma ocasioo da enireia de setu envelope3
apreseniar-se  à  Comissoo  (Comissoo  de  Avaliaçãoo  da  Chamada  Pública)  para  efeituar  setu
credenciamenio como partcipanie desie procedimenio3 mtunido da stua carieira de identdade e
do doctumenio qtue lhe dê poderes para manifesiar-se dturanie os procedimenios relatvos a esia
dispensa de liciiaçãoo:

5.1.1. o credenciamenio poderá ser efeituado dturanie a sessoo pública3 anies de qtuaisqtuer
manifesiaçãões em nome do proponenie a ser represeniado;

5.1.2. a noo apreseniaçãoo otu incorreçãoo de qtuaisqtuer dos doctumenios de credenciamenio
noo impedirá a partcipaçãoo do proponenie no presenie procedimenio3 porém impedirá o
inieressado  de  manifesiar-se3  de  qtualqtuer  forma3  dturanie  a  sessoo3  em  nome  do
proponenie.

5.2. Considera-se como represenianie do proponenie qtualqtuer pessoa habiliiada3 nos iermos do
esiaituio3  do  insirtumenio  público  de  procturaçãoo3  otu  partctular  com  frma  reconhecida3  otu
doctumenio eqtuivalenie.

5.3. Cada  credenciado  poderá  represeniar  apenas  tum  proponenie3  sendo  qtue  aqtuele  qtue  já
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hotuver se manifesiado3 na sessoo pública3 em nome de tum proponenie3 noo poderá mais opiar
por represeniar otuiro3 nesia mesma sessoo.

5.4. Os doctumenios exiiidos nesia dispensa de liciiaçãoo poderoo ser apreseniados em oriiinal3
por  qtualqtuer  processo  de  cópia  atuientcada  por  cariório  compeienie  otu  por  membro  da
Comissoo3 otu ptublicaçãoo em órioo da imprensa ofcial:

5.4.1. noo ierá por comprovada a atuientcidade de doctumenios por meio de cópias qtue noo
sejam das oriiinais (cópia de cópia).

6. DO ENVELOPE COM DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

6.1. Os envelopes deveroo ser enireitues no endereção IF Baiano Camptus Urtuçãtuca3 Rtua Dr. Jooo
Nascimenio3 S/N3 ceniro. CEP: 45680-0003 Urtuçãtuca - Ba;

6.2. Cada  partcipanie  deverá  apreseniar  tum  único  envelope  coniendo  os  doctumenios  de
habiliiaçãoo;

6.3. O envelope poderá ser enireitue à Comissoo por qtualqtuer pessoa3 desde qtue apresenie setu
doctumenio de identdade3 para a qtual será emitdo o respectvo recibo;

6.4. A  fm  de  eviiar  riscos  qtuanio  a  evenituais  polêmicas  sobre  a  enireia  iempestva  dos
envelopes3 noo é aconselhado o encaminhamenio de envelope por via posial;

6.5. O IF Baiano – Campus Urtuçãtuca noo se responsabilizará por envelopes enireitues a secreiárias3
recepcionisias  otu em qtualqtuer  otuira  repartçãoo otu servidor  do órioo qtue  noo façãa  parie  da
Comissoo da Chamada Pública;

6.6. Se por venitura mais de tum envelope de tum mesmo partcipanie for enireitue à Comissoo3 ierá
preferência3  para  efeiio  de  partcipaçãoo  na  disptuia3  aqtuele  apreseniado  por  represenianie
devidamenie credenciado pelo partcipanie; se mais de tum envelope do mesmo partcipanie tver
sido enireitue desia forma3 ierá preferência aqtuele apreseniado por últmo3 iempestvamenie:

6.6.1. envelopes apreseniados após o momenio defnido previamenie no preâmbtulo desie
ediial somenie seroo recebidos se o responsável por enireiá-los apreseniar-se para ianio3
no  Seior  de  Liciiaçãões3  aié  o  horário  limiie  deierminado3  e  estver  aituardando  o
aiendimenio pela Comissoo:

6.6.1.1. depois de tulirapassado esse horário3 exceio na siituaçãoo acima3 nenhtum otuiro
será  recebido3  iampotuco  seroo  permitdos  qtuaisqtuer  adendos  otu  esclarecimenios
relatvos à doctumeniaçãoo.
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6.7. O conjtunio de doctumenios relatvos à habiliiaçãoo deverá ser enireitue em envelope fechado e
lacrado3 identfcado com o nome do partcipanie e coniendo em stuas paries exiernas e froniais
os seituinies dizeres:

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
IF BAIANO – CAMPUS URUÇUCA

CHAMADA PÚBLICA 01/2019
FORNECEDOR:

Fornecedor Individual: nome e CPF;
OU

Grupo Informal: nome de um dos agricultores e CPF;
OU

Grupo Formal: nome do grupo e CNPJ

6.8. Os envelopes qtue noo forem enireitues nas condiçãões acima estptuladas noo ieraroo efeiios
para fns de partcipaçãoo no procedimenio.

7. DOS DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO ENVELOPE

7.1. Para a habiliiaçãoo3 os partcipanies deveroo apreseniar os doctumenios a seituir relacionados3
conforme o tpo de fornecedor qtue se enqtuadrem:

7.1.1. fornecedores individuais, não organizados em grupo:

7.1.1.1. prova de inscriçãoo no Cadasiro de Pessoa Física – CPF;

7.1.1.2. exiraio da DAP Física do airictulior familiar partcipanie3 emitdo nos últmos
60 dias;

7.1.1.3. projeio  de  Venda  de  Gêneros  Alimentcios  da  Airictulitura  Familiar  e/otu
Empreendedor Familiar Rtural para Alimeniaçãoo Escolar com assinaitura do airictulior
partcipanie3 conforme anexo desie ediial;

7.1.1.4. prova de aiendimenio de reqtuisiios previsios em lei específca3 qtuando for o
caso; e

7.1.1.5. declaraçãoo de qtue os iêneros alimentcios a serem enireitues soo oritundos de
prodtuçãoo própria3 relacionada no projeio de venda (Aiesiado emitdo pelo prodtuior3
conforme modelo de Declaraçãoo de Oriiem do (s) Prodtuio (s)3 Anexo III nesie ediial).

7.1.2. grupos informais de agricultores familiares:
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7.1.2.1. prova de inscriçãoo no Cadasiro de Pessoa Física – CPF;

7.1.2.2. exiraio da DAP Física do airictulior familiar partcipanie3 emitdo nos últmos
60 dias;

7.1.2.3. projeio  de  Venda  de  Gêneros  Alimentcios  da  Airictulitura  Familiar  e/otu
Empreendedor Familiar Rtural  para Alimeniaçãoo Escolar  com assinaitura de iodos os
airictuliores partcipanies3 conforme anexo desie ediial;

7.1.2.4. prova de aiendimenio de reqtuisiios previsios em lei específca3 qtuando for o
caso; e

7.1.2.5. declaraçãoo de qtue os iêneros alimentcios a serem enireitues soo prodtuzidos
pelos airictuliores familiares relacionados no projeio de venda. (Aiesiado emitdo pelo
prodtuior3  conforme modelo de Declaraçãoo de Oriiem do (s)  Prodtuio (s)3  Anexo III
nesie ediial).

7.1.3. grupos formais de agricultores familiares:

7.1.3.1. prova de inscriçãoo no Cadasiro Nacional de Pessoa Jturídica – CNPJ;

7.1.3.2. exiraio da DAP Jturídica para associaçãões e cooperatvas3 emitdo nos últmos
60 dias;

7.1.3.3. prova de reitularidade com a Fazenda Federal3 relatva à Seituridade Social e ao
Ftundo de Garanta por Tempo de Servição – FGTS;

7.1.3.4. Certdoo Neiatva de Débiios Trabalhisias3 deniro do prazo de validade3 nos
iermos do Tíitulo VII-A da consolidaçãoo das leis do irabalho3 aprovada pelo decreio-lei
nº 5.4523 de 1º de maio de 1943;

7.1.3.5. cópias do esiaituio e aia de posse da aitual direioria da entdade reiisirada no
órioo compeienie;

7.1.3.6. Projeio  de  Venda  de  Gêneros  Alimentcios  da  Airictulitura  Familiar  para
Alimeniaçãoo  Escolar  assinado  pelo  setu  represenianie  leial3  conforme  anexo  desie
ediial;

7.1.3.7. declaraçãoo de qtue os iêneros alimentcios a serem enireitues soo prodtuzidos
pelos associados/cooperados relacionados no projeio de venda (aiesiado emitdo pelo
prodtuior3  conforme modelo de Declaraçãoo de Oriiem do (s)  Prodtuio (s)3  Anexo III
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nesie ediial);

7.1.3.8. declaraçãoo do setu represenianie leial3 de responsabilidade pelo conirole do
aiendimenio do limiie individtual de venda de setus cooperados/associados3 Anexo V do
ediial; e 

7.1.3.9. a prova de aiendimenio de reqtuisiios previsios em lei específca3 qtuando for o
caso.

7.2. Para os produtos orgânicos, será exigida a respectva certicação orgânica, a qual deverá
constar no envelope, juntamente aos os demais documentos de habilitação;

7.3. Cada  doctumenio  deverá  ser  apreseniado  em  tuma  via3  podendo  ser  o  oriiinal3  cópia
atuientcada por cariório compeienie otu por membro da Comissoo3 no momenio da aberitura dos
envelopes3 medianie apreseniaçãoo da oriiinal;

7.4. Toda a doctumeniaçãoo deverá esiar viienie3 sem emendas3 rasturas otu ressalvas;

7.5. Na atusência otu irreitularidade de qtuaisqtuer dos doctumenios de habiliiaçãoo3 a Comissoo3 a setu
criiério3 poderá conceder prazo para reitularizaçãoo3 observado o iraiamenio isonômico a iodos os
proponenies;

7.6. A adminisiraçãoo constuliará o SICAF dos proponenies e caso haja e esieja aitualizado3  esie
dispensará a exiiência dos doctumenio contdos no referido cadasiro;

7.7. Na fase de habiliiaçãoo será verifcado iambém o evenitual desctumprimenio das condiçãões de
partcipaçãoo3 especialmenie qtuanio à exisiência da sançãoo qtue impeçãa a partcipaçãoo no ceriame
otu a ftuitura coniraiaçãoo3 medianie a constulia aos seituinies cadasiros:

7.7.1. Sisiema de Cadasiramenio Unifcado de Fornecedores – SICAF;

7.7.2. Cadasiro  Nacional  de  Empresas  Inidôneas  e  Stuspensas  –  CEIS3  mantda  pela
Coniroladoria Geral da Unioo;

7.7.3. Cadasiro  Nacional  de  Condenaçãões  Cíveis  por  Aio  de  Improbidade  Adminisiratva3
mantda pelo Conselho Nacional de Jtustçãa;

7.7.4. Lisia de Inidôneos3 mantdo pelo iribtunal de Conias da Unioo – TCU.

8. DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

8.1. No dia3 horário e local desiinados nesie ediial3 a Comissoo dará início à sessoo pública:
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8.1.1. os  aios  públicos  poderoo  ser  assistdos  por  qtualqtuer  pessoa3  mas  somenie  deles
partciparoo  atvamenie  os  proponenies  otu  represenianies  credenciados3  noo  sendo
permitdas atitudes desrespeiiosas otu qtue catusem itumtulios e periturbem o bom andamenio
dos irabalhos.

8.2. Após assinaitura nos envelopes pelos membros da Comissoo e pelos proponenies3 proceder-
se-á a aberitura desses3 qtuando enioo a doctumeniaçãoo de habiliiaçãoo será analisada3 conforme
iiem próprio desie ediial;

8.3. As  doctumeniaçãões  dos  envelopes  iambém  deveroo  ser  rtubricadas  pelos  membros  da
Comissoo e pelos proponenies e represenianies presenies:

8.3.1. caso a Comissoo jtulitue convenienie3  poderá stuspender  a  retunioo para analisar  os
doctumenios apreseniados3 marcando3 na oporitunidade3 nova daia e horário em qtue voliará
a se retunir3 informando os inieressados.

8.4. Em iodos os aios públicos3 seroo lavradas aias circtunsianciadas3 assinadas pelos membros da
Comissoo e pelos represenianies credenciados e proponenies presenies.

9. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS PROJETOS DE VENDA

9.1. Os valores dos iiens foram defnidos pela Adminisiraçãoo3 por meio de pesqtuisa de preçãos e
consiam no Anexo I desie ediial;

9.2. Conforme deiermina o ari. 25 da Resoltuçãoo 04 CD/FNDE/20153 para seleçãoo3 os projeios de
venda habiliiados seroo divididos em:

9.2.1.  o irtupo de projeios de fornecedores locais ierá prioridade sobre os demais irtupos;

9.2.2. o irtupo de projeios de fornecedores do ierriiório rtural ierá prioridade sobre o do
Esiado e do País.;

9.2.3.  o irtupo de projeios do esiado ierá prioridade sobre o do País.;

9.2.4. irtupo de proposias do país (de otuiros esiados brasileiros).

9.3. Enire os irtupos de projeios3 será observada a seituinie ordem de prioridade para seleçãoo:

9.3.1. o irtupo de projeios de fornecedores locais ierá prioridade sobre os demais irtupos;

9.3.2. o irtupo de projeios de fornecedores do ierriiório rtural  ierá prioridade sobre o do
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Esiado e do País;

9.3.3. o irtupo de projeios do esiado ierá prioridade sobre o do país.

9.4. Em cada irtupo de projeios3 será observada a seituinie ordem de prioridade para seleçãoo:

9.4.1. os  asseniamenios  de  reforma airária3  as  comtunidades  iradicionais  indíienas  e  as
comtunidades qtuilombolas3 noo havendo prioridade enire esies;

9.4.2. os  fornecedores  de  iêneros  alimentcios  certfcados  como  oriânicos  otu
airoecolóiicos3 seitundo a Lei nº 10.8313 de 23 de dezembro de 2003;

9.4.3. os irtupos formais (orianizaçãões prodtutvas deienioras de Declaraçãoo de Aptdoo ao
PRONAF – DAP Jturídica) sobre os irtupos informais (airictuliores familiares3 deieniores de
Declaraçãoo de Aptdoo ao PRONAF – DAP Física3 orianizados em irtupos) e esies sobre os
fornecedores individtuais (deieniores de DAP Física).

9.5. Caso noo se obienha as qtuantdades necessárias de prodtuios oritundos do irtupo de projeios
de fornecedores locais3 esias deveroo ser complemeniadas com os projeios dos demais irtupos3 de
acordo com os criiérios de seleçãoo e priorizaçãoo esiabelecidos no stubiiem 9.2.;

9.6. Seroo considerados irtupos formais e irtupos informais de asseniamenios da reforma airária3
comtunidades qtuilombolas e/otu indíienas aqtueles em qtue a composiçãoo seja de3 no mínimo3 50%
+ 1 (cinqtuenia por cenio mais tum) dos associados/cooperados das orianizaçãões prodtutvas3 no
caso do irtupo formal3 e 50% + 1 (cinqtuenia por cenio mais tum) dos fornecedores airictuliores
familiares3 no caso de irtupo informal3 conforme identfcaçãoo na(s) DAP(s);

9.7. No caso de empaie enire irtupos formais de asseniamenios da reforma airária3 comtunidades
qtuilombolas e/otu indíienas3 em referência ao disposio no iiem 9.23 ieroo prioridade orianizaçãões
prodtutvas com maior porceniaiem de asseniados da reforma airária3 qtuilombolas otu indíienas
no setu qtuadro de associados/cooperados. Para empaie enire irtupos informais3 ieroo prioridade
os irtupos com maior porceniaiem de fornecedores asseniados da reforma airária3 qtuilombolas
otu indíienas3 conforme identfcaçãoo na(s) DAP(s);

9.8. No  caso  de  empaie  enire  irtupos  formais3  em referência  ao  disposio  no  iiem 9.23  ieroo
prioridade  orianizaçãões  prodtutvas  com  maior  porceniaiem  de  airictuliores  familiares  e/otu
empreendedores  familiares  rturais  no  setu  qtuadro  de  associados/  cooperados3  conforme  DAP
Jturídica;

9.9. Em caso de persisiência de empaie3 será realizado sorieio otu3 em havendo consenso enire as
paries3 poderá opiar-se pela divisoo no fornecimenio dos prodtuios a serem adqtuiridos enire as
orianizaçãões fnalisias;
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9.10. A aceiiabilidade será verifcada por iiem3 podendo o proponenie ier iiem rectusado e iiem
aceiio3 ainda qtue em tum mesmo Projeio de Venda.

10. DO PROJETO DE VENDA

10.1. O  Projeio  de  Venda  deverá  esiar  em  conformidade  com  esia  chamada  pública  e  ser
enireitue3 conforme Anexo II desie ediial3 de forma leiível em tuma via3 sem emendas otu rasturas3
coniendo preção(s) tuniiário(s) e ioial(is) proposios em moeda correnie do país. Deverá conier3
ainda3 conforme o caso:

10.1.1. identfcaçãoo do número da chamada pública;

10.1.2. nome do airictulior individtual;

10.1.3. nome dos proponenies dos irtupos formais e/otu informais;

10.1.4. nome da entdade artctuladora do irtupo informal;

10.1.5. relaçãoo de fornecedores e prodtuios (prodtuio3  tunidade3 qtuantdade3 preção e valor
ioial);

10.1.6. caracierístca do fornecedor proponenie e assinaitura.

10.2. A apreseniaçãoo de Projeio de Venda para a coniraiaçãoo preiendida implica concordância do
proponenie  em  fornecer  os  prodtuios  pelo  preção  de  referência  consianie  no  Projeio  Básico3
independeniemenie do valor apreseniado em stua proposia;

10.3. Os  iêneros  alimentcios  deveroo  aiender  ao  disposio  na  leiislaçãoo  de  alimenios3
esiabelecida pela Aiência Nacional de Viiilância Saniiária/Minisiério da Saúde e pelo Minisiério
da  Airictulitura3  Pectuária  e  Abasiecimenio  –  MDA3  airavés  das  Resoltuçãões  RDC  nº  259/02  e
216/2004 – ANVISA;

10.4. Os valores ioiais apreseniados pelos proponenies deveroo respeiiar o limiie individtual de
venda do Airictulior Familiar e do Empreendedor Familiar Rtural para a alimeniaçãoo escolar3 no
valor de R$ 20.000300 (vinie mil reais) por DAP3 por ano civil e por tunidade exectuiora;

10.5. Os  airictuliores  familiares3  deieniores  de  DAP  Física3  poderoo  coniar  com tuma Entdade
Artctuladora qtue poderá3  nesse  caso3  atuxiliar  na elaboraçãoo do Projeio de Venda de Gêneros
Alimentcios da Airictulitura Familiar para a Alimeniaçãoo Escolar:

10.5.1. as Entdades Artctuladoras soo aqtuelas defnidas pelo Minisiério da Cidadania.
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10.6. O encaminhamenio dos projeios de venda presstupõe o pleno conhecimenio de iodas as
exiiências contdas no ediial de chamada pública e setus anexos e implica a aceiiaçãoo inieiral e
irreiraiável aos iermos e condiçãões desie ediial e anexos.
 
11. DOS RECURSOS

11.1. Dos aios da Adminisiraçãoo3 pratcados no cturso desie procedimenio3 será admitdo recturso
hierárqtuico3 no prazo de dois dias úieis a coniar da intmaçãoo do aio otu da lavraitura da aia de
retunioo3 nos casos de:

11.1.1. habiliiaçãoo otu inabiliiaçãoo do proponenie.

11.2. Inierposio  o  recturso3  ial  aio  será  comtunicado  aos  demais  partcipanies3  qtue  poderoo
apreseniar conira razões no prazo de dois dias úieis;

11.3. O recturso será diriiido à Comissoo3 a qtual  poderá reconsiderar stua decisoo3 no prazo de
cinco dias úieis3 otu nesse mesmo prazo3 fazê-lo stubir3 devidamenie informado:

11.3.1. a  decisoo  deverá  ser  proferida  no  prazo  de  cinco  dias  úieis3  coniando  do
recebimenio do recturso.

11.4. Os rectursos inierposios em razoo de habiliiaçãoo otu inabiliiaçãoo de proponenie ieroo efeiio
stuspensivo3 podendo a atuioridade compeienie3 motvadamenie e presenies razões de inieresse
público3 airibtuir efcácia stuspensiva aos demais rectursos;

11.5. Dturanie o prazo de apreseniaçãoo do recturso3 será iarantdo o acesso do proponenie aos
atuios do processo otu a qtualqtuer otuira informaçãoo necessária à insirtuçãoo do recturso;

11.6. O  acolhimenio  do  recturso  imporiará  na  invalidaçãoo  apenas  dos  aios  instuscetveis  de
aproveiiamenio.

12. DA HOMOLOGAÇÃO

12.1. Após o reitular decturso da fase rectursal3 o processo de dispensa será stubmetdo à atuioridade
compeienie para qtue se proceda à devida homoloiaçãoo.

13. DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

13.1. Noo será necessária a apreseniaçãoo de amosiras para esia chamada pública.

_________________________________________________________________________________________________



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS Uruçuca

14. DO RESULTADO

14.1. A Comissoo divtuliará o restuliado do processo em aié cinco dias úieis após a concltusoo de
iodos os irabalhos desia chamada pública.

15. DO CONTRATO

15.1. O(s) proponenie(s) vencedor(es) será(oo) convocado(s) para3 no prazo de aié 5 (cinco) dias
úieis3  coniados  a  partr  da  convocaçãoo3  assinar  o  coniraio3  sob  pena  de  decair  do  direiio  à
coniraiaçãoo3 sem prejtuízo das sançãões previsias nesie ediial:

15.1.1. o prazo previsio no stubiiem anierior poderá ser prorroiado3 por iitual período3 por
soliciiaçãoo jtustfcada do ftuituro fornecedor e aceiia pela Adminisiraçãoo.

15.2.  Anies  da  assinaitura  do Termo de  Coniraio  otu  aceiie  do insirtumenio eqtuivalenie3  o  IF
Baiano  –  Campus Urtuçãtuca  realizará  constulia  “online”  ao  SICAF3  bem  como  ao  Cadasiro
Informatvo de Crédiios noo Qtuiiados – CADIN3  ctujos restuliados seroo anexados aos  atuios  do
processo;

15.3. É  factuliado  à  Adminisiraçãoo3  qtuando  o  convocado  noo  assinar  o  coniraio  no  prazo  e
condiçãões  esiabelecidos3  convocar  os  proponenies  remanescenies3  na  ordem de  classifcaçãoo3
para fazê-lo em iitual prazo e nas mesmas condiçãões proposias pelo primeiro classifcado3 incltusive
qtuanio aos preçãos aitualizados de conformidade com o aio convocaiório3 independeniemenie da
cominaçãoo previsia nesie ediial.

16. DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

16.1. O coniraio poderá ser alierado nos iermos do artio 65 da Lei n° 8.666/1993.

17. DA SUBCONTRATAÇÃO

17.1. É expressamenie vedada a stubconiraiaçãoo.

18. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

18.1. O prazo de viiência do coniraio será de doze meses3 a partr da daia da assinaitura otu aié a
enireia do qtuantiatvo ioial dos prodtuios adqtuiridos3 o qtue ocorrer primeiro:

18.1.1. a  viiência  poderá  tulirapassar  o  exercício  fnanceiro3  desde  qtue  as  despesas
referenies à coniraiaçãoo sejam inieiralmenie empenhadas aié 31 de dezembro3 para fns de
inscriçãoo em resios a paiar3 conforme Orieniaçãoo Normatva AGU n° 393 de 13/12/2011.
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19. DO REEQUILÍBRIO DOS PREÇOS

19.1. No  caso  de  pedidos  de  reeqtuilíbrio  econômico-fnanceiro  por  parie  do coniraiado3  esie
deverá demonsirar de forma clara3 por iniermédio de planilhas de ctusio3 a composiçãoo do novo
preção3 indicando faios imprevisíveis3 se noo for o caso3 indicar faios previsíveis com conseqtuências
imprevisíveis3 apreseniando3 dessa forma3 doctumenios comprobaiórios dos faios aleiados e noo
se reporiar a faios absoltuiamenie esiranhos ao ftuituro coniraio. Na análise da soliciiaçãoo3 denire
otuiros criiérios3 o coniraianie adoiará3 além de ampla pesqtuisa de preçãos3  parecer contábil da
solicitante e demonsiraçãoo de reais impactos sobre a execução do futuro termo:

19.1.1. noo  seroo  reconhecidos  pedidos  noo  ftundameniados  e  desacompanhados  de
doctumenios qtue comprovem as aleiaçãões/faios altudidos no pedido;

19.1.2. pedido de  reeqtuilíbrio  econômico-fnanceiro  é  procedimenio excepcional3  noo  se
admitndo  o  setu  manejo  para  corriiir  disiorçãões  da  eqtuaçãoo  econômico-fnanceira  do
coniraio qtue sejam decorrenies de preçãos qtue o coniraiado noo ieria condiçãões de stuporiar
já na época de apreseniaçãoo do setu Projeio de Venda. Soliciiaçãões dessa naitureza seroo
proniamenie indeferidas;

19.1.3. a deliberaçãoo de deferimenio otu indeferimenio do pedido será divtuliada em aié
trinta dias;

19.1.4. dturanie a análise do pedido de reeqtuilíbrio pelo coniraianie3 noo será admitda a
stuspensoo do fornecimenio do objeio desia chamada pública. Caso isso ocorra3 constituirá
inexectuçãoo  parcial  das  obriiaçãões  asstumidas3  implicando  a  insiaturaçãoo  de  Processo
Adminisiratvo para aplicaçãoo das sançãões cabíveis.

19.2. Sob  nenhtum  preiexio  haverá  reeqtuilíbrio  econômico-fnanceiro  reiroatvo;  o  prazo  será
coniado a partr da manifesiaçãoo do coniraiado3 para os próximos fornecimenios para os qtuais
noo ienha sido ainda emitda a Ordem de Fornecimenio.

20. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO

20.1. As obriiaçãões do coniraianie e do coniraiado soo as esiabelecidas no Anexo I e na mintuia
do coniraio3 bem como em otuiros iiens desie ediial.

21. DOS MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO

21.1. A convocaçãoo do fornecedor pelo IF Baiano – Campus Urtuçãtuca poderá ser por e-mail3 no qtual
será informado o endereção3 a repartçãoo3 o prazo máximo para início do fornecimenio3 bem como
a qtuantdade a ser adqtuirida3 observada a fraçãoo mínima de enireia consianie no projeio básico;
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21.2. Os  iêneros  alimentcios  a  serem  enireitues  poderoo  ser  stubstituídos  qtuando  ocorrer  a
necessidade3  desde  qtue  os  prodtuios  stubstituios  consiem  nesia  chamada  pública  e  sejam
correlaios ntuiricionalmenie.  Essa necessidade de stubstituiçãoo deverá ser  aiesiada e declarado
pelo responsável iécnico/Ntuiricionisia3 qtue poderá coniar com o respaldo do CAE;

21.3. Os qtuantiatvos por enireia (“Fraçãões por Enireia”) soo meras previsões3 de acordo com o
hisiórico de constumo do  campus. Porianio3 essas qtuantdades poderoo ser alieradas3 conforme
necessidade3  desde  qtue  noo  catusem  ôntus3  noo  previsios  nesia  chamada  pública3  aos
fornecedores;

21.4. As  embalaiens  dos  prodtuios  poderoo  ier  otuiras  caracierístcas3  desde qtue  obedeçãam à
leiislaçãoo específca viienie e com prévio acordo com o seior soliciianie;

21.5. Todo  fornecimenio  deverá  vir  acompanhado  de  tum  recibo  de  enireia  coniendo  o
peso/qtuantiatvo de cada prodtuio3 conforme tunidade de fornecimenio3 e o nome do soliciianie3
devendo  tuma  via  ser  enireitue  ao  servidor  desiinado  pela  Adminisiraçãoo  para  receber  os
prodtuios;

21.6. Os prodtuios deveroo ser enireitues3  excltusivamenie às expensas do coniraiado3  as qtuais
incltuem  despesas  com  freie3  embalaiens3  encarios  e  qtuaisqtuer  otuiras  necessárias  para  o
fornecimenio do prodtuio;

21.7. Todo o fornecimenio deverá ser  enireitue no IF Baiano –  Campus Urtuçãtuca localizado no
endereção Rtua Dr. Jooo Nascimenio3 s/n3 Bairro – Ceniro. CEP: 45680-000;

21.8. A convocaçãoo para início do fornecimenio deverá ier aniecedência mínima de cinco dias;

21.9. Os iêneros alimentcios deveroo ser enireitues de seitunda a sexia-feira3 nos horários das
08:00 às 11:003 impreierivelmenie;

21.10. Todos os prodtuios deveroo esiar acondicionados em embalaiens novas e adeqtuadas ao
prodtuio3 qtue noo danifqtuem e provoqtuem lesões qtue afeiem a stua aparência e tutlizaçãoo;

21.11. A  ponitualidade  na  enireia  das  mercadorias  para  o  IF  Baiano  –  Campus Urtuçãtuca  esiá
vinctulada  ao  ctumprimenio  do  Cardápio  Ntuiricional.  A  noo  ponitualidade  na  enireia  das
mercadorias  implicará  em  prejtuízo  à  exectuçãoo  do  cardápio  e  conseqtuenies  iransiornos  ao
balanceamenio ntuiricional3 dando ensejo à rescisoo coniraitual e demais penalidades cabíveis.

21.13. A Freqtuência de enireia para FRUTAS3 LEGUMES E VERDURAS (FLV) será semanal.

22. DO PAGAMENTO
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22.1. O paiamenio será realizado no prazo máximo de aié 30 (irinia) dias3 coniados a partr da
daia fnal do período de adimplemenio a qtue se referir3 airavés de ordem bancária3 para crédiio
em banco3 aiência e conia correnie indicados pelo coniraiado;

22.2. Os paiamenios decorrenies de despesas ctujos valores noo tulirapassem o limiie de qtue iraia
o inciso II do ari. 24 da Lei 8.6663 de 19933 deveroo ser efeituados no prazo de aié 5 (cinco) dias
úieis3 coniados da daia da apreseniaçãoo da Noia Fiscal3 nos iermos do ari.  5º3 § 3º3 da Lei nº
8.6663 de 1993;

22.3. O  paiamenio  somenie  será  atuiorizado  depois  de  efeituado  o  “aiesio”  pelo  servidor
compeienie na noia fscal apreseniada;

22.4. Havendo erro na apreseniaçãoo da Noia Fiscal otu dos doctumenios pertnenies à coniraiaçãoo3
otu3  ainda3  circtunsiância  qtue  impeçãa  a  liqtuidaçãoo  da  despesa3  como3  por  exemplo3  obriiaçãoo
fnanceira pendenie3  decorrenie de penalidade imposia otu inadimplência3  o paiamenio fcará
sobresiado aié qtue a Coniraiada providencie as medidas saneadoras. Nesia hipóiese3 o prazo para
paiamenio  iniciar-se-á  após  a  comprovaçãoo  da  reitularizaçãoo  da  siituaçãoo3  noo  acarreiando
qtualqtuer ôntus para a Coniraianie;

22.5. Será considerada daia do paiamenio o dia em qtue consiar como emitda a ordem bancária
para paiamenio;

22.6. Anies de cada paiamenio à coniraiada3  será realizada constulia ao SICAF para verifcar a
mantuiençãoo das condiçãões de habiliiaçãoo exiiidas no ediial;

22.7. Consiaiando-se3  jtunio  ao  SICAF3  a  siituaçãoo  de  irreitularidade  da  coniraiada3  será
providenciada stua adveriência3 por escriio3 para qtue3 no prazo de 5 (cinco) dias3 reitularize stua
siituaçãoo otu3 no mesmo prazo3 apresenie stua defesa. O prazo poderá ser prorroiado tuma vez3 por
iitual período3 a criiério do coniraianie;

22.8. Noo  havendo reitularizaçãoo  otu sendo a  defesa considerada improcedenie3  o  coniraianie
deverá  comtunicar  aos  órioos  responsáveis  pela  fscalizaçãoo  da  reitularidade  fscal  qtuanio  à
inadimplência da coniraiada3 bem como qtuanio à exisiência de paiamenio a ser efeituado3 para
qtue sejam acionados os meios pertnenies e necessários para iarantr  o recebimenio de setus
crédiios;

22.9. Persistndo a irreitularidade3 o coniraianie deverá adoiar as medidas necessárias à rescisoo
coniraitual  nos  atuios  do  processo  adminisiratvo  correspondenie3  asseiturada  à  coniraiada  a
ampla defesa;

22.10. Havendo a efetva exectuçãoo do objeio3 os paiamenios seroo realizados normalmenie3 aié
qtue se decida pela rescisoo do coniraio3 caso a coniraiada noo reitularize stua siituaçãoo jtunio ao
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SICAF;

22.11. Somenie por motvo de economicidade3 seiturançãa nacional otu otuiro inieresse público de
alia  relevância3  devidamenie  jtustfcado3  em  qtualqtuer  caso3  pela  máxima  atuioridade  do
coniraianie3  noo  será  rescindido  o  coniraio  em exectuçãoo  com a  coniraiada  inadimplenie  no
SICAF;

22.12. Qtuando do paiamenio3 será efeituada a reiençãoo iribtuiária previsia na leiislaçãoo aplicável:

22.12.1. a  Coniraiada  reitularmenie  opianie  pelo  Simples  Nacional3  nos  iermos  da  Lei
Complemeniar nº 1233 de 20063 noo sofrerá a reiençãoo iribtuiária qtuanio aos imposios e
coniribtuiçãões abraniidos por aqtuele reiime. No enianio3 o paiamenio fcará condicionado à
apreseniaçãoo de comprovaçãoo3 por meio de doctumenio ofcial3 de qtue faz jtus ao iraiamenio
iribtuiário favorecido previsio na referida Lei Complemeniar.

22.13. Nos  casos  de  evenituais  airasos  de  paiamenio3  desde  qtue  a  Coniraiada  noo  ienha
concorrido3  de  alituma  forma3  para  ianio3  fca  convencionado  qtue  a  iaxa  de  compensaçãoo
fnanceira devida pelo coniraianie3  enire a  daia do vencimenio e o efetvo adimplemenio da
parcela3 é calctulada medianie a aplicaçãoo da seituinie fórmtula:

EM = I x N x VP3 sendo:

EM = Encarios moraiórios;
N = Número de dias enire a daia previsia para o paiamenio e a do efetvo paiamenio;
VP = Valor da parcela a ser paia.
I = Índice de compensaçãoo fnanceira = 03000164383 assim apturado:
I= (TX) I= (6/100) I = 0300016438
    365 TX= Percenitual da iaxa antual = 6%

23. DA FISCALIZAÇÃO

23.1. A exectuçãoo dos  fornecimenios  será  objeio de acompanhamenio3  conirole3  fscalizaçãoo  e
avaliaçãoo  por  represenianie  do  coniraianie3  para  esie  fm  especialmenie  desiinado3  com  as
airibtuiçãões específcas deierminadas na Lei n° 8.666/1993;

23.2. O  acompanhamenio3  o  conirole3  a  fscalizaçãoo  e  avaliaçãoo  de  qtue  iraia  esie  iiem  noo
excltuem  a  responsabilidade  do  coniraiado  e  nem  confere  ao  coniraianie  responsabilidade
solidária3  incltusive peranie ierceiros3  por qtuaisqtuer irreitularidades otu danos na exectuçãoo dos
iiens coniraiados;

23.3. O coniraianie se reserva o direiio de rejeiiar3 no iodo otu em parie3 os prodtuios enireitues
em desacordo com o presenie ediial e setus anexos.
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24. DA RESCISÃO DO CONTRATO

24.1. As  hipóieses  de  rescisoo  do ajtusie3  bem como  a  disciplina  aplicável  em iais  casos3  soo
aqtuelas previsias no insirtumenio de coniraio3 nos iermos dos artios 78 a 80 da Lei n° 8.6663 de
1993.

25. FONTE DE RECURSOS
25.1. As despesas decorrenies da presenie coniraiaçãoo soo no valor estmado de R$ 34.470,25 e
correroo à conia dos rectursos provenienies da Unioo:
 

25.1.1. Gesioo/Unidade: 26404/154617;

25.1.2. Fonie: 0113150072;

25.1.3. Proirama de Trabalho: 111776;

25.1.4. Elemenio de Despesa: 339032;

25.1.5. PI: CFF53M9601N.

26. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

26.1. Pela inexectuçãoo ioial  otu parcial  do coniraio a Adminisiraçãoo poderá3  iarantda a prévia
defesa3 aplicar ao coniraiado as seituinies sançãões3 concomiianiemenie3 sem o prejtuízo de otuiras:

26.1.1. adveriência3  comtunicando  o  coniraiado  sobre  o  desctumprimenio  de  obriiaçãões
asstumidas3 e3 conforme o caso3 informando o prazo para a adoçãoo das medidas corretvas
cabíveis;

26.1.2. mtulia:

26.1.2.1. de mora3 correspondenie a 035% (zero víritula cinco por cenio) do valor do
objeio  a  ser  enireitue3  por  dia  de  airaso  no  fornecimenio  do  objeio3  sem  jtusia
ftundameniaçãoo e prévia comtunicaçãoo à Adminisiraçãoo. Após  cinco dias úieis3 sem o
objeio ienha sido enireitue3 caracierizará desctumprimenio do coniraio3 ensejando stua
rescisoo;

26.1.2.2. de mora3 correspondenie a 1% (tum por cenio) do valor do objeio rectusado.
Noo havendo a iroca otu a complemeniaçãoo do objeio rectusado no prazo de quarenta
e  oito horas3  caracierizará  desctumprimenio  do  coniraio3  ensejando  stua  rescisoo.
Conseqtuência idêntca ierá se ocorrer nova rectusa no mesmo fornecimenio;
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26.1.2.3. de mora3 correspondenie a 035% (zero víritula cinco por cenio) do valor do
objeio3 por dia3 pelo airaso na retrada do objeio rectusado3 aié o limiie de cinco dias
úieis3  sem jtusia  ftundameniaçãoo e  prévia comtunicaçãoo à Adminisiraçãoo.  Após  esse
prazo3  sem  qtue  o  objeio  ienha  sido  retrado3  será  considerado  abandono  dos
maieriais3 podendo a adminisiraçãoo dar-lhes a destnaçãoo qtue jtuliar convenienie;

26.1.2.4. compensaiória3  correspondenie  a  10%  (dez  por  cenio)  sobre  o  valor  do
objeio vinctulado à obriiaçãoo noo ctumprida:

26.1.2.4.1. caso haja aplicaçãoo de mtulia3 o valor será desconiado de qtualqtuer
faitura  otu  crédiio  exisienie  no  IF  Baiano  –  Campus Urtuçãtuca3 em  favor  do
coniraiado. Caso o valor a ser desconiado for stuperior ao crédiio evenitualmenie
exisienie3  a  diferençãa será  cobrada  adminisiratvamenie  otu  jtudicialmenie3  se
necessário3 e com prazo de dez dias para paiamenio por meio de GRU.

26.1.3. Stuspensoo de liciiar  e impedimenio de coniraiar  com o Instituio Federal  de Edtucaçãoo3
Ciência e Tecnoloiia Baiano pelo prazo de aié dois anos;

26.1.4. Declaraçãoo  de  inidoneidade  para  liciiar  otu  coniraiar  com  a  Adminisiraçãoo  Pública
enqtuanio  perdturarem  os  motvos  deierminanies  da  ptuniçãoo  otu  aié  qtue  seja  promovida  a
reabiliiaçãoo3  qtue  será  concedida  sempre  qtue  o  coniraiado  ressarcir  a  Adminisiraçãoo  pelos
prejtuízos restulianies e após decorrido o prazo da sançãoo aplicada:

26.1.4.1. incorre nesia sançãoo3 enire otuiros3 aqtuele qtue enireiar prodtuios de otuirem3 como
se fosse de stua prodtuçãoo.

26.2. A  rectusa  injtustfcada  do  proponenie  vencedor  em  assinar  o  coniraio3  deniro  do  prazo
esiabelecido  pela  Adminisiraçãoo3  caracieriza  o  desctumprimenio  ioial  da  obriiaçãoo  asstumida3
stujeiiando-o às penalidades leialmenie esiabelecidas;

26.3. As sançãões seroo3 qtuando for o caso3 reiisiradas no SICAF3 e3 no caso de stuspensoo de liciiar3
o fornecedor deverá ser descredenciado3 por iitual período3 sem prejtuízo das mtulias previsias no
ediial e nas demais cominaçãões leiais;

26.4. Em  qtualqtuer  hipóiese  de  aplicaçãoo  de  sançãões  será  asseiturado  ao  fornecedor  o
coniradiiório e a ampla defesa3 no prazo de cinco dias úieis3 otu de dez dias úieis qtuando hotuver
indícios de inidoneidade3 coniado a partr da daia em qtue o fornecedor iomar ciência.

27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

27.1. Qtuaisqtuer dúvidas porvenitura exisienies sobre o disposio no presenie ediial deveroo ser
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objeio de constulia3 por escriio3 à comissoo3 em aié cinco dias consectutvos anieriores à daia de
aberitura da sessoo pública:

27.1.1. as dúvidas seroo consolidadas e respondidas3 por escriio3 após esioiado o prazo de
constulia3 por meio de circtular afxada em mtural na sede da comissoo e encaminhada a iodos
os inieressados qtue ienham informado setu endereção eleirônico3 cabendo àqtueles qtue por
qtualqtuer  motvo noo  ienham  recebido  as  informaçãões  no prazo  estptulado o  dever3  no
resituardo de setus inieresses3 de inieirar-se sobre o ieor do doctumenio.

27.2. Os inieressados deveroo esitudar mintuciosa e ctuidadosamenie o ediial e setus anexos3 bem
como3 iodas as insirtuçãões3 iermos e especifcaçãões iécnicas presenies3 informando-se de iodas as
circtunsiâncias  otu deialhes qtue possam de alitum modo afeiar  a  aferiçãoo dos  ctusios  e prazos
envolvidos na exectuçãoo do objeio;

27.3. Os  proponenies  asstumem  iodos  os  ctusios  de  preparaçãoo  e  apreseniaçãoo  de  stuas
doctumeniaçãões3 e a Adminisiraçãoo noo será3 em nenhtum caso3 responsável por essas despesas3
independeniemenie da condtuçãoo otu do restuliado do procedimenio;

27.4. A partcipaçãoo nesie procedimenio implica plena aceiiaçãoo3 por parie do proponenie3 das
condiçãões  esiabelecidas  nesie  ediial  e  em  setus  anexos3  bem  como3  obriiaioriedade  do
ctumprimenio das disposiçãões nele contdas;

27.5. Qtualqtuer modifcaçãoo no ediial exiie divtuliaçãoo pelo mesmo insirtumenio de ptublicaçãoo em
qtue  se  detu  o  iexio  oriiinal3  reabrindo-se  o  prazo  inicialmenie  esiabelecido3  exceio  qtuando3
inqtuestonavelmenie3 a alieraçãoo noo afeiar a formtulaçãoo das proposias;

27.6. Noo havendo expedienie otu ocorrendo qtualqtuer faio stupervenienie qtue impeçãa a realizaçãoo
da sessoo pública na daia marcada3 será atuiomatcamenie iransferida para o primeiro dia útl
stubseqtuenie3  no  mesmo  horário  e  local  anieriormenie  esiabelecido3  desde  qtue  noo  haja
comtunicaçãoo conirária da comissoo;

27.7. É factuliada à comissoo otu atuioridade stuperior3  em qtualqtuer fase desie procedimenio3  a
promoçãoo de diliiência destnada a esclarecer otu complemeniar a insirtuçãoo do processo3 vedada
a incltusoo posierior de doctumenio otu informaçãoo qtue deveria consiar no aio da sessoo pública;

27.8. Na coniaiem dos prazos esiabelecidos nesie ediial e em setus anexos3 excltuir-se-á o dia do
início e incltuir-se-á o do vencimenio. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expedienie na
Adminisiraçãoo;

27.9. O desaiendimenio de exiiências formais noo essenciais noo imporiará o afasiamenio do
proponenie3  desde  qtue  seja  possível  o  aproveiiamenio  do  aio3  observados  os  princípios  da
isonomia e do inieresse público;
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27.10. As normas qtue disciplinam esie procedimenio seroo sempre inierpreiadas em favor da
ampliaçãoo  da  disptuia  enire  os  inieressados3  desde  qtue  noo  compromeiam  o  inieresse  da
Adminisiraçãoo3 o princípio da isonomia3 a fnalidade e a seiturançãa da coniraiaçãoo;

27.11. Todas as peçãas qtue compõem o processo soo complemeniares enire si. Assim3 qtualqtuer
mençãoo formtulada em tum doctumenio e omitda nos otuiros3 será considerada como especifcada e
válida.  Noo será  admitda a  aritumeniaçãoo  de  desconhecimenio de  obriiaçãoo  a  ser  ctumprida
devido stua omissoo em alitum doctumenio;

27.12. O  ediial  e  setus  anexos3  assim  como  os  demais  atuios  do  processo  adminisiratvo3
permaneceroo com visia franqtueada aos inieressados e poderoo ser lidos e/otu obtdos no Núcleo
de Liciiaçãões do IF Baiano –  Campus Urtuçãtuca3 siituado no (endereção)3  no horário das 08:00 às
11:30 e das 13:00 às 16:30:

27.12.1. o ediial iambém será disponibilizado3 na ínieira3 por e-mail3 medianie soliciiaçãoo
enviada para o e-mail compras@turtuctuca.ifbaiano.edtu.br.

27.13. Em caso de cobrançãa pelo fornecimenio de cópia da ínieira do ediial e de setus anexos3 o
valor se limiiará ao ctusio efetvo da reprodtuçãoo iráfca de iais doctumenios3 nos iermos do artio
323 § 5°3 da Lei n° 8.666/1993;

27.14. Os casos  omissos  seroo dirimidos pela Comissoo com base nas  disposiçãões das  normas
aplicáveis.

28. DO FORO

28.1. As  qtuesiões  decorrenies  da  exectuçãoo desie  insirtumenio3  qtue noo possam ser  dirimidas
adminisiratvamenie3 seroo processadas e jtuliadas na Jtustçãa Federal3 Seçãoo Jtudiciária da Bahia3
Stubseçãoo Jtudiciária de Ilhétus3 com excltusoo de qtualqtuer otuiro3 por mais privileiiado qtue seja.

Urtuçãtuca/BA3 __ de _____________ de 2019.

______________________________________
DANIEL CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA

Direior-Geral
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ANEXO I 

PROJETO BÁSICO

CHAMADA PÚBLICA 01/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO 16/2019

PROCESSO: 23335.000775/2019-17

A) DO OBJETO

a.1 Aqtuisiçãoo de iêneros alimentcios da airictulitura familiar para o aiendimenio ao Proirama
Nacional de Alimeniaçãoo Escolar – PNAE3 conforme especifcaçãões contdas no qtuadro abaixo:

a.2 Da Especifcaçãoo3 Qtuantdades3 Loie Mínimo e Valores:

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. QTD. FRAÇÃO DE
ENTREGA

VALOR
UNITÁRIO

(R$)

VALOR TOTAL
(R$)

1 Frtuia  in  naitura3  tpo:  abacaxi3  aplicaçãoo:
alimeniar3 caracierístcas adicionais: madturo KG 800 190 R$  4336 R$ 3.490367

2 Leitume  in  naitura3  tpo:  abóbora3  espécie:
comtum3 iamanho: médio a irande KG 150 30 R$ 3322 R$ 482350

3

Aipim  in  naitura3  aplicaçãoo:  alimentcia  e
indtusirial3  apreseniaçãoo:  1ª  qtualidade3
iamanho:  médio  a  irande3  caracierístcas
adicionais:  sem  ftunios3  sem  rachadturas  e
stujidades3 consisiência 

KG 750 100 R$ 3357 R$2.675300

4 Verdtura in naitura3 tpo: alface3 espécie: lisa3
aplicaçãoo: alimeniaçãoo htumana 

Mação
de 120

i 

150 10 R$ 2350 R$ 375300

5
Amendoim in naitura3 tpo: 13 apreseniaçãoo:
com casca3 iamanho: médio 

KG 40 20 R$ 7300 R$ 280300

6
Frtuia  in  naitura3  tpo:  banana3  espécie:  da
ierra KG 800 130 R$ 6300

R$ 4.800300

7 Frtuia in naitura3 tpo: banana3 espécie: praia KG 800 130 R$ 2383 R$ 2.266367

8
Leitume  in  naitura3  tpo:  baiaia-doce3
caracierístcas adicionais: exira3 1º qtualidade

KG 400 57 R$ 3366 R$ 1.465333

9
Leitume  in  naitura3  tpo:  beierraba3
caracierístcas adicionais: exira KG

100
8 R$ 3355 R$ 354367

10 Verdtura in naitura3 tpo: cebolinha3 aplicaçãoo:
ctulinária em ieral3 caracierístcas adicionais:
1ª  qtualidade3folha  verde  vivo3sem  ftunios.3
tpo embalaiem: saco plástco3 peso: médio

Mação
de 120

i 

150 20 R$ 2300 R$ 300300
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de 1 ki 

11 Verdtura in naitura3 tpo: cenotura Ki 400 45 R$ 4371  R$ 1.885333

12 Verdtura in naitura3 tpo: chtuchtu KG 200 15 R$ 2350 R$ 499333

13
Frtuia  in  naitura3  tpo:  coco3  espécie:  verde3
aplicaçãoo:  tuso  ctulinário3  caracierístcas
adicionais: comtum 

KG 300 150 R$ 2300 R$ 600300

14

Verdtura in naitura3  tpo: coeniro3  aplicaçãoo:
ctulinária em ieral3 caracierístcas adicionais:
1ª qtualidade3 folha verde vivo3 sem ftunios.3
tpo embalaiem: saco plástco3 peso: médio
de 1 ki 

Mação
de 120

i 
400 50 R$ 1367 R$ 666367

15
Verdtura  in  naitura3  tpo:  cotuve3  espécie:
comtum3 manieiia 

Mação
de 120

i 
300 32 R$ 2330 R$ 690300

16 Frtuia poo KG 150 75 R$ 4333 R$ 650300

17
Verdtura  in  naitura3  tpo:  horielo3  espécie:
comtum3 aplicaçãoo: ctulinária em ieral 

Mação
de 120

i 
100 15 R$ 2300 R$ 200300

18
Leitume  in  naitura3  tpo:  inhame3
caracierístcas adicionais: exira KG 150 28 R$ 4350 R$ 674350

19
Frtuia in naitura3 tpo: laranja3 espécie: pera3
aplicaçãoo: alimeniar KG 800 76 R$ 2390 R$ 2.317333

20 Frtuia in naitura3 tpo: limoo3 espécie: comtum KG 50 10 R$ 3309 R$ 154367

21
Frtuia  in  naitura3  tpo:  mamoo3  espécie:
comtum KG 400 76 R$ 3366 R$ 1.465333

22
Milho  verde  in  -  naitura3  milho  verde  in  -
naitura UND 300 150 R$ 1307 R$ 320300

23 Verdtura in naitura3 tpo: pepino KG 200 30 R$ 2303 R$ 405333

24
Verdtura in naitura3  tpo: pimenioo3 espécie:
verde3 exira3 aplicaçãoo: ctulinária em ieral 

KG 300 10 R$ 3330 R$ 989300

25
Verdtura  in  naitura3  tpo:  qtuiabo3  espécie:
comtum3 aplicaçãoo: ctulinária em ieral KG 60 10 R$ 6320 R$ 371380

26
Verdtura  in  naitura3  tpo:  repolho  verde3
espécie:  comtum3  aplicaçãoo:  ctulinária  em
ieral3 caracierístcas adicionais: noo aplicável

KG 115 11 R$ 4306 R$ 467328

27
Frtuia  in  naitura3  tpo:  ianierina3  espécie:
reiional3 aplicaçãoo: alimeniar3 caracierístcas
adicionais: exira 

Ki 200 84 R$ 4300 R$ 799333

28 Frtuia in naitura3 tpo: meloo3 espécie: comtum ki 400 100 R$ 3323 R$ 1.292300

29
Frtuia  in  naitura3  tpo:  melancia3  espécie:
redonda3  caracierístcas  adicionais:
classifcaçãoo: a 

ki 600 130 R$ 2327 R$ 1.360300

30
Frtuia  in  naitura3  tpo:  iomaie3  espécie:
especial3 aplicaçãoo: alimeniar ki 750 60 R$ 2390 R$ 2.172350

TOTAL GERAL R$34.470,25
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OBS.: As quantdades solicitadas referem-se à previsão de consumo para o ano letvo de 2020,
no entanto, as entregas deverão ser fracionadas conforme a previsão especiicada na coluna
“Fracionamento da Entrega” . 

b) DA JUSTIFICATIVA

b.1 A presenie aqtuisiçãoo3 jtustfca-se para aiendimenio das direirizes da alimeniaçãoo escolar3
preconizadas na Lei N° 11.947 de 16 de jtunho de 2009.

C) DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

3.1 . Os maieriais deveroo ser enireitues no IF Baiano  Campus Urtuçãtuca3 localizado na Rtua
Dr.  Jooo Nascimenio3  S/N3  Ceniro3  Urtuçãtuca3  Bahia3  Cep:  45680-0003  em dias  úieis3  nos
horários de 08:00 às 12:00 horas ;
3.2   A  freqtuência  de  enireia  dos  maieriais  deverá  ser  realizada  semanalmenie3  para
aiendimenio no início do ano letvo de 2020; 
3.3. As enireias deveroo ser feiias no prazo máximo de seie (07) dias corridos3 a coniar a
partr do recebimenio da ordem de fornecimenio; 
3.4.  A enireia dos maieriais deverá ser de forma a iarantr a inieiridade dos bens qtue
seroo adqtuiridos sem qtue haja qtualqtuer dano.
3.4 - No momento da recepção, haverá o acompanhamento de um servidor, que fará 
conferência dos gêneros a partir dos critérios descritos abaixo:

a) Quantidades;
b ) Integridade, limpeza e presença ou vestígios de animais;
c ) Condição de maturação que permita manipulação e consumo;
d) Manutenção das características sensoriais: cor, aparência, odor, textura;
e) Ausência de sujidades, vestígios de terra, parasitos e larvas nos alimentos in natura. 
f) As verduras deverão ser de boa qualidade, com folhas verdes, sem traços de descoloração,
intactas, firmes e bem desenvolvidas

3.5. O objeto será considerado como recebimento definitivamente, imediatamente após 
conferência durante entrega, exceto para casos em que durante o uso seja possível identificar
infestação por pragas oriundas do cultivo e que inviabilize o consumo humano; 

3.6   A  Adminisiraçãoo  rejeiiará3  no  iodo  otu  em  parie3  o  fornecimenio  exectuiado  em
desacordo com os iermos desie insirtumenio.
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3.7. Caso sejam identfcados problemas otu discrepâncias  em relaçãoo às  especifcaçãões
iécnicas  exiiidas3  o fornecedor deverá stubstituir  o prodtuio em aié dois  (02)  dias  úieis
coniados da ciência da empresa.

3.8. O fornecedor deverá exectuiar felmenie a(s) enireias de maieriais de acordo com as
reqtuisiçãões expedidas3 noo se admitndo modifcaçãões sem prévia constulia e concordância
da fscalizaçãoo.

3.9. A  Coniraiada  se  obriia  a  efeituar3  a  qtualqtuer  iempo3  a  stubstituiçãoo  de  maierial
rejeiiado3  se  esie  apreseniar  diveriências  relatvas  às  especifcaçãões  consianies  desie
Projeio Básico3 independeniemenie da qtuantdade rejeiiada.

3.10 A Ordem de Recebimenio será encaminhado ao fornecedor airavés de e-mail3  onde
será informado a qtuantdade a ser adqtuirida; 

3.11 . Noo seroo aceiios prodtuios com caracierístcas diverienies das descriias no Projeio
Básico3 qtualqtuer alieraçãoo deverá ser constuliada anies da enireia:

3.12. Os iêneros alimentcios a serem enireitues poderoo ser stubstituídos qtuando ocorrer
a necessidade3 desde qtue os prodtuios stubstituios consiem nesia chamada pública e sejam
correlaios  ntuiricionalmenie.  Essa  necessidade  de  stubstituiçãoo  deverá  ser  aiesiada  e
declarado pelo responsável iécnico/Ntuiricionisia3 qtue poderá coniar com o respaldo do
CAE.

3.13.  O  responsável  iécnico  pelo  Seior  de  Ntuiriçãoo  deverá  avaliar  iodos  os  iêneros
alimentcios enireitues3 atuiorizando otu noo o setu recebimenio. Caso o prodtuio oferiado
ienha sido aprovado no iesie de qtualifcaçãoo;

3.14   Os prodtuios deveroo ser enireitues3 excltusivamenie às expensas do coniraiado3 as
qtuais incltui despesas com freie3 embalaiens3 encarios e qtuaisqtuer otuiras necessárias para
o fornecimenio do prodtuio;

3.15  Todo fornecimenio deverá vir acompanhado de tum recibo de enireia coniendo o
peso/qtuantiatvo de cada prodtuio3 conforme tunidade de fornecimenio3 e o nome do(a)
soliciianie3 devendo tuma via ser enireitue ao servidor desiinado pela Adminisiraçãoo para
receber os prodtuios.

3.16 Os qtuantiatvos por enireia (“Fraçãões por Enireia”) soo meras previsões3 de acordo
com  o  hisiórico  de  constumo  do  campus.  Porianio3  essas  qtuantdades  poderoo  ser
alieradas3 conforme necessidade.

_________________________________________________________________________________________________



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS Uruçuca

3.17.  A  demanda  de  constumo  de  iêneros  alimentcios  redtuzem  siinifcatvamenie  no
período de férias escolares (dezembro3 janeiro e jtunho);

D) DO PAGAMENTO

d.1 O paiamenio será realizado no prazo máximo de aié 30 (irinia) dias3 coniados a partr da
daia fnal do período de adimplemenio a qtue se referir3 airavés de ordem bancária3 para crédiio
em banco3 aiência e conia correnie indicados pelo coniraiado;

d.2 Os paiamenios decorrenies de despesas ctujos valores noo tulirapassem o limiie de qtue
iraia o inciso II do ari. 24 da Lei 8.6663 de 19933 deveroo ser efeituados no prazo de aié 5 (cinco)
dias úieis3 coniados da daia da apreseniaçãoo da Noia Fiscal3 nos iermos do ari. 5º3 § 3º3 da Lei nº
8.6663 de 1993;

d.3  O  paiamenio  somenie  será  atuiorizado  depois  de  efeituado  o  “aiesio”  pelo  servidor
compeienie na noia fscal apreseniada;

d.4  Havendo  erro  na  apreseniaçãoo  da  Noia  Fiscal  otu  dos  doctumenios  pertnenies  à
coniraiaçãoo3 otu3 ainda3 circtunsiância qtue impeçãa a liqtuidaçãoo da despesa3 como3 por exemplo3
obriiaçãoo fnanceira pendenie3 decorrenie de penalidade imposia otu inadimplência3 o paiamenio
fcará sobresiado aié qtue a Coniraiada providencie as medidas saneadoras.  Nesia hipóiese3 o
prazo  para  paiamenio  iniciar-se-á  após  a  comprovaçãoo  da  reitularizaçãoo  da  siituaçãoo3  noo
acarreiando qtualqtuer ôntus para o Coniraianie;

d.5 Será considerada daia do paiamenio o dia em qtue consiar como emitda a ordem bancária
para paiamenio;

d.6 Anies de cada paiamenio à coniraiada3 será realizada constulia ao SICAF para verifcar a
mantuiençãoo das condiçãões de habiliiaçãoo exiiidas no ediial;

d.7 Consiaiando-se3  jtunio  ao  SICAF3  a  siituaçãoo  de  irreitularidade  da  coniraiada3  será
providenciada stua adveriência3 por escriio3 para qtue3 no prazo de 5 (cinco) dias3 reitularize stua
siituaçãoo otu3 no mesmo prazo3 apresenie stua defesa. O prazo poderá ser prorroiado tuma vez3 por
iitual período3 a criiério da coniraianie;

d.8 Noo havendo reitularizaçãoo otu sendo a defesa considerada improcedenie3 a coniraianie
deverá  comtunicar  aos  órioos  responsáveis  pela  fscalizaçãoo  da  reitularidade  fscal  qtuanio  à
inadimplência da coniraiada3 bem como qtuanio à exisiência de paiamenio a ser efeituado3 para
qtue sejam acionados os meios pertnenies e necessários para iarantr  o recebimenio de setus
crédiios;

d.9 Persistndo a irreitularidade3 o coniraianie deverá adoiar as medidas necessárias à rescisoo
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coniraitual  nos  atuios  do  processo  adminisiratvo  correspondenie3  asseiturada  à  coniraiada  a
ampla defesa;

d.10 Havendo a efetva exectuçãoo do objeio3 os paiamenios seroo realizados normalmenie3 aié
qtue se decida pela rescisoo do coniraio3 caso a coniraiada noo reitularize stua siituaçãoo jtunio ao
SICAF;

d.11 Somenie por motvo de economicidade3 seiturançãa nacional otu otuiro inieresse público de
alia  relevância3  devidamenie  jtustfcado3  em  qtualqtuer  caso3  pela  máxima  atuioridade  da
coniraianie3  noo  será  rescindido  o  coniraio  em exectuçãoo  com a  coniraiada  inadimplenie  no
SICAF;

d.12 Qtuando do paiamenio3 será efeituada a reiençãoo iribtuiária previsia na leiislaçãoo aplicável:

d.12.1 a  Coniraiada  reitularmenie  opianie  pelo  Simples  Nacional3  nos  iermos  da  Lei
Complemeniar nº 1233 de 20063 noo sofrerá a reiençãoo iribtuiária qtuanio aos imposios e
coniribtuiçãões abraniidos por aqtuele reiime. No enianio3 o paiamenio fcará condicionado à
apreseniaçãoo de comprovaçãoo3 por meio de doctumenio ofcial3 de qtue faz jtus ao iraiamenio
iribtuiário favorecido previsio na referida Lei Complemeniar.

d.13 Nos  casos  de  evenituais  airasos  de  paiamenio3  desde  qtue  a  Coniraiada  noo  ienha
concorrido3  de  alituma  forma3  para  ianio3  fca  convencionado  qtue  a  iaxa  de  compensaçãoo
fnanceira devida pelo Coniraianie3  enire a daia do vencimenio e o efetvo adimplemenio da
parcela3 é calctulada medianie a aplicaçãoo da seituinie fórmtula:

EM = I x N x VP3 sendo:

EM = Encarios moraiórios;
N = Número de dias enire a daia previsia para o paiamenio e a do efetvo paiamenio;
VP = Valor da parcela a ser paia.
I = Índice de compensaçãoo fnanceira = 03000164383 assim apturado:
I= (TX) I= (6/100) I = 0300016438
                   365 TX= Percenitual da iaxa antual = 6%

E) DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

e.1 Acompanhar e fscalizar  a exectuçãoo do coniraio3  bem como3 aiesiar3  na Noia Fiscal  otu
Faitura3 a enireia efetva do objeio3 emitr Termo de Recebimenio Defnitvo otu3 se for o caso3
rectusar o fornecimenio desconforme;

e.2 Efeituar os paiamenios ao coniraiado deniro do prazo estptulado no ediial;
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e.3 Efeituar  o  cadasiramenio  do(s)  proponenie(s)  homoloiado(s)  no  SICAF  –  Sisiema  de
Cadasiramenio Unifcado de Fornecedores3 anies de stua coniraiaçãoo3 com base no reexame da
doctumeniaçãoo  apreseniada  para  habiliiaçãoo3  devidamenie  aitualizada3  sem  ôntus  para  o
proponenie3 se esie ainda noo estver inscriio no referido cadasiro;

e.4 Aplicar ao coniraiado as penalidades reitulameniares e coniraituais.

F) DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

f.1 Stubstituir  otu3  se  for  o  caso3  complemeniar3  sem ôntus  adicionais  e  no  prazo3  iodos  os
iêneros alimentcios rectusados na fase de recebimenio;

f.2 Corriiir3  às  stuas  expensas3  qtuaisqtuer  danos  catusados  à  Adminisiraçãoo3  decorrenies  do
fornecimenio dos iêneros alimentcios;

f.3 Fornecer os iêneros alimentcios pelos preçãos apreseniados em setu Projeio de Venda;

f.4 Dturanie a  viiência  do coniraio3  informar  o  coniraianie  sobre  mtudançãas  de  endereção3
assim como de mtudançãas de números de ielefone e de e-mail informados para coniaio;

f.5 Retrar iodos os iêneros alimentcios rectusados das dependências do IF Baiano – Campus
Urtuçãtuca3  deniro  do  prazo  fxado  para  stua  stubstituiçãoo  otu  para  sanar  otuiras  falhas3
independeniemenie de o fornecedor ier ctumprido a obriiaçãoo de enireiar otuiro maierial para
nova verifcaçãoo de compatbilidade com o objeio do coniraio.

G) DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

i.1 Pela inexectuçãoo ioial otu parcial do coniraio a Adminisiraçãoo poderá3 iarantda a prévia
defesa3 aplicar ao coniraiado as seituinies sançãões3 concomiianiemenie3 sem o prejtuízo de otuiras:

i.1.1 adveriência3  comtunicando o coniraiado sobre o desctumprimenio de obriiaçãões
asstumidas3 e3 conforme o caso3 informando o prazo para a adoçãoo das medidas corretvas
cabíveis;

i.1.2 mtulia:

i.1.2.1 de mora3 correspondenie a 035% (zero víritula cinco por cenio) do valor do
objeio  a  ser  enireitue3  por  dia  de  airaso  no  fornecimenio  do  objeio3  sem  jtusia
ftundameniaçãoo e prévia comtunicaçãoo à Adminisiraçãoo. Após cinco dias úieis3 sem o
objeio ienha sido enireitue3 caracierizará desctumprimenio do coniraio3 ensejando stua
rescisoo;
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i.1.2.2 de mora3 correspondenie a 1% (tum por cenio) do valor do objeio rectusado.
Noo havendo a iroca otu a complemeniaçãoo do objeio rectusado no prazo de qtuarenia
e  oiio  horas3  caracierizará  desctumprimenio  do  coniraio3  ensejando  stua  rescisoo.
Conseqtuência idêntca ierá se ocorrer nova rectusa no mesmo fornecimenio;

i.1.2.3 de mora3 correspondenie a 035% (zero víritula cinco por cenio) do valor do
objeio3 por dia3 pelo airaso na retrada do objeio rectusado3 aié o limiie de cinco dias
úieis3  sem jtusia  ftundameniaçãoo e  prévia comtunicaçãoo à Adminisiraçãoo.  Após  esse
prazo3  sem  qtue  o  objeio  ienha  sido  retrado3  será  considerado  abandono  dos
maieriais3 podendo a adminisiraçãoo dar-lhes a destnaçãoo qtue jtuliar convenienie;

i.1.2.4 compensaiória3  correspondenie  a  10%  (dez  por  cenio)  sobre  o  valor  do
objeio vinctulado à obriiaçãoo noo ctumprida:

g.1.2.4.1 caso haja aplicaçãoo de mtulia3  o valor será desconiado de qtualqtuer
faitura  otu  crédiio  exisienie  no  IF  Baiano  –  Campus Urtuçãtuca3  em  favor  do
coniraiado. Caso o valor a ser desconiado for stuperior ao crédiio evenitualmenie
exisienie3  a  diferençãa será  cobrada  adminisiratvamenie  otu  jtudicialmenie3  se
necessário3 e com prazo de dez dias para paiamenio por meio de GRU.

i.1.3 Stuspensoo de liciiar  e impedimenio de coniraiar  com o Instituio Federal  de Edtucaçãoo3
Ciência e Tecnoloiia Baiano pelo prazo de aié dois anos;

i.1.4 Declaraçãoo  de  inidoneidade  para  liciiar  otu  coniraiar  com  a  Adminisiraçãoo  Pública
enqtuanio  perdturarem  os  motvos  deierminanies  da  ptuniçãoo  otu  aié  qtue  seja  promovida  a
reabiliiaçãoo3  qtue  será  concedida  sempre  qtue  o  coniraiado  ressarcir  a  Adminisiraçãoo  pelos
prejtuízos restulianies e após decorrido o prazo da sançãoo aplicada:

i.1.4.1 incorre nesia sançãoo3 enire otuiros3 aqtuele qtue enireiar prodtuios de otuirem3 como
se fosse de stua prodtuçãoo.

i.2 A rectusa injtustfcada do proponenie vencedor em assinar o coniraio3  deniro do prazo
esiabelecido  pela  Adminisiraçãoo3  caracieriza  o  desctumprimenio  ioial  da  obriiaçãoo  asstumida3
stujeiiando-o às penalidades leialmenie esiabelecidas;

i.3 As sançãões seroo3 qtuando for o caso3 reiisiradas no SICAF3 e3 no caso de stuspensoo de
liciiar3  o  fornecedor  deverá  ser  descredenciado3  por  iitual  período3  sem  prejtuízo  das  mtulias
previsias no ediial e nas demais cominaçãões leiais;

i.4 Em  qtualqtuer  hipóiese  de  aplicaçãoo  de  sançãões  será  asseiturado  ao  fornecedor  o
coniradiiório e a ampla defesa3 no prazo de cinco dias úieis3 otu de dez dias úieis qtuando hotuver
indícios de inidoneidade3 coniado a partr da daia em qtue o fornecedor iomar ciência.
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H) DA FISCALIZAÇÃO

h.1 A exectuçãoo dos fornecimenios será objeio de acompanhamenio3 conirole3 fscalizaçãoo e
avaliaçãoo  por  represenianie  do  coniraianie3  para  esie  fm  especialmenie  desiinado3  com  as
airibtuiçãões específcas deierminadas na Lei n° 8.666/1993;

h.2 O acompanhamenio3  o  conirole3  a  fscalizaçãoo  e  avaliaçãoo de qtue iraia  esie  iiem noo
excltuem  a  responsabilidade  do  coniraiado  e  nem  confere  ao  coniraianie  responsabilidade
solidária3  incltusive peranie ierceiros3  por qtuaisqtuer irreitularidades otu danos na exectuçãoo dos
iiens coniraiados;

h.3 O coniraianie se reserva o direiio de rejeiiar3 no iodo otu em parie3 os prodtuios enireitues
em desacordo com o presenie ediial e setus anexos.

Urtuçãtuca3 16 de Otuitubro de 2019.
____________________________________
Aniele Cristna Maia de Avelar
Membro da Comissoo da Chamada Pública
____________________________________
Deborah Iiana M. Correia Mello
Membro da Comissoo da Chamada Pública
____________________________________
Maysa Sotuza Sanios Ferraz
Membro da Comissoo da Chamada Pública

À visia das informaçãões contdas nesies atuios e com observância às normas viienies3 APROVO o
presenie Projeio Básico e AUTORIZO a realizaçãoo da Chamada Pública para aqtuisiçãoo airavés de
Dispensa de Liciiaçãoo.

Urtuçãtuca3 _____de __________ de 2019.

______________________________________
Daniel Carlos Pereira de Oliveira 

Direior-Geral
Poriaria nº 4523 de 19  de marção de 2018

DOU N° 54 de 20 de marção de 2018
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ANEXO II

MODELO DE PROJETO DE VENDAS PARA GRUPOS FORMAIS
PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Identfcaçãoo da proposia de aiendimenio à Chamada Pública nº 01/2019 do IFBAIANO – Camptus Urtuçãtuca
I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES

Grupo Formal
1. Nome do Proponenie 2. CNPJ

3. Endereção 4. Mtunicípio/UF

5. Email 6. DDD/Fone 7. CEP

8. Nº DAP Jturídica 9. Banco 10. Nº da Aiência 11. Nº da conia-correnie

12. Nome do represenianie leial 13. CPF 14. DDD/Fone

15. Endereção 16. Mtunicípio/UF 17. CEP
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II – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
Entdade Exectuiora:
Instituio Federal de Edtucaçãoo Ciência e Tecnoloiia Baiano – Camptus 
Urtuçãtuca CNPJ:10724903/0010-60

Mtunicípio/UF:
Urtuçãtuca / Bahia

Endereção:
Rtua Dr. Jooo Nascimenio3 S/N3 Ceniro3 Urtuçãtuca3 CEP 45680-000

DDD/Fone:
(73) 3239-2222

Nome do represenianie e e-mail:
Direior-Geral: Daniel Carlos Pereira de Oliveira – E-mail: daniel.oliveira@ifbaiano.edtu.br 

III – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS

1.Identfcaçãoo do airictulior familiar 2. Nº Iiem/Prodtuio 3.Unidade 4.Qtuantdade
5.Valor 
Uniiário* 6.Valor Toial 7. Toial airictulior

Nome
CPF
Nº DAP
Nome
CPF
Nº DAP

Total do projeto
* Preção ptublicado no Ediial de Chamada Pública.
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IV – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO
1. Prodtuio 2.Unidade 3.Qtuantdade 4.Cronoirama de Enireia do Prodtuio 5 Valor Uniiário 6. Valor Toial

Total do projeto:
Declaro esiar de acordo com as condiçãões esiabelecidas nesie projeio e qtue as informaçãões acima conferem com as condiçãões de fornecimenio.
Local e Daia:

__________________________________________     
Assinaitura do Represenianie do Grtupo Formal

Fone/E-mail:

CPF:
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MODELO DE PROJETO DE VENDAS PARA GRUPOS INFORMAIS

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Identfcaçãoo da proposia de aiendimenio à Chamada Pública nº 01/2019 do IFBAIANO – Camptus Urtuçãtuca

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
Grupo Informal

1. Nome do Proponenie 2. CPF

3. Endereção 4. Mtunicípio/UF

5. Email 6. DDD/Fone 7. CEP

8. Orianizado por Entdade Artctuladora
(    ) Sim                  (    ) Noo

9. Nome da Entdade Artctuladora (qtuando hotuver) 10. Email/Fone

II – FORNECEDORES PARTICIPANTES
1. Nome do Airictulior(a) Familiar 2. CPF 3. DAP 4. Banco 5. Nº Aiência 6. Nº Conia Correnie
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III – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
Entdade Exectuiora:
Instituio Federal de Edtucaçãoo Ciência e Tecnoloiia Baiano – 
Camptus Urtuçãtuca CNPJ:10724903/0010-60

Mtunicípio/UF:
Urtuçãtuca / Baha

Endereção:
Rtua Dr. Jooo Nascimenio3 S/N3 Ceniro3 Urtuçãtuca3 CEP 45680-000

DDD/Fone:
(73) 3239-2222

Nome do represenianie e e-mail:
Direior-Geral: Daniel Carlos Pereira de Oliveira – E-mail: daniel.oliveira@ifbaiano.edtu.br 

IV – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS

1.Identfcaçãoo do airictulior familiar 2. Nº Iiem/Prodtuio 3.Unidade 4.Qtuantdade
5.Valor 
Uniiário* 6.Valor Toial 7. Toial airictulior

Nome
CPF
Nº DAP
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Nome
CPF
Nº DAP
Nome
CPF
Nº DAP
Nome
CPF
Nº DAP
Nome
CPF
Nº DAP

Total do projeto
* Preção ptublicado no Ediial de Chamada Pública.

IV – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO
1. Prodtuio 2.Unidade 3.Qtuantdade 4.Cronoirama de Enireia do Prodtuio 5 Valor Uniiário* 6. Valor Toial

                                                                                                                                                                                  34 de 50



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO

Total do projeto:
* Preção ptublicado no Ediial de Chamada Pública.

Declaro esiar de acordo com as condiçãões esiabelecidas nesie projeio e qtue as informaçãões acima conferem com as condiçãões de fornecimenio.
Local e Daia:

__________________________________________     
Assinaitura do Represenianie do Grtupo Informal

Fone/E-mail:

CPF:

Local e Daia Airictuliores(as) Fornecedores(as) do Grtupo Informal Assinaitura
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MODELO DE PROJETO DE VENDAS PARA FORNECEDORES INDIVIDUAIS

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Identfcaçãoo da proposia de aiendimenio à Chamada Pública nº 01/2019 do IFBAIANO – Camptus Urtuçãtuca

I – IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
Fornecedor(a) Individual

1. Nome do Proponenie 2. CPF

3. Endereção 4. Mtunicípio/UF

5. Email (Qtuando hotuver) 6. DDD/Fone 7. CEP

8. Nº da DAP Física 9. Banco 10. Nº da Aiência 11. Nº da Conia Correnie

II – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
Entdade Exectuiora:
Instituio Federal de Edtucaçãoo Ciência e Tecnoloiia Baiano – Camptus
Urtuçãtuca CNPJ:10724903/0010-60

Mtunicípio/UF:
Urtuçãtuca / Bahia

Endereção:
Rtua Dr. Jooo Nascimenio3 S/N3 Ceniro3 Urtuçãtuca3 CEP 45680-000

DDD/Fone:
(73) 3239-2222
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Nome do represenianie e e-mail:
Direior-Geral: Daniel Carlos Pereira de Oliveira – E-mail: daniel.oliveira@ifbaiano.edtu.br 

III – RELAÇÃO DOS PRODUTOS
1. Prodtuio 2.Unidade 3.Qtuantdade 4.Cronoirama de Enireia do Prodtuio 5 Valor Uniiário* 6. Valor Toial

Total do projeto:
* Preção ptublicado no Ediial de Chamada Pública.

Declaro esiar de acordo com as condiçãões esiabelecidas nesie projeio e qtue as informaçãões acima conferem com as condiçãões de fornecimenio.
Local e Daia:

__________________________________________     
Assinaitura do Fornecedor Individtual

CPF:
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ORIGEM DOS PRODUTOS

MODELO DE DECLARAÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR
– PRODUÇÃO PRÓPRIA GRUPOS FORMAIS

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA (CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2019)

Etu3__________________________________  represenianie  da  Cooperatva/Associaçãoo
_______________________________________________________________________________3
com  CNPJ  nº  _____________________________  e  DAP  Jturídica  nº
___________________________________ declaro3 para fns de partcipaçãoo na Chamada Pública
número  01/20193  processo  número 23335.000775/2019-173  qtue  os  iêneros  alimentcios
relacionados  no  projeio  de  venda  soo  oritundos  de  prodtuçãoo  dos  cooperados/associados  qtue
posstuem DAP fsica e compõem esia cooperatva/associaçãoo. 

Local3 ____/____/_____ 

_____________________________________ 
Assinaitura

MODELO DE DECLARAÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR 
–PRODUÇÃO PRÓPRIA PARA GRUPOS INFORMAIS OU FORNECEDORES INDIVIDUAIS 

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA (CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2019)

Etu3  ___________________________________________________________________3  CPF  nº
______________________  e  DAP  fsica  nº___________________________________3  declaro3
para  fns  de  partcipaçãoo  na  Chamada  Pública  número  01/20193  processo  número
23335.000775/2019-173 qtue os iêneros alimentcios relacionados no projeio de venda em metu
nome soo oritundos de prodtuçãoo própria. 

Local3 ____/____/_____ 

_____________________________________ 
Assinaitura 
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ANEXO IV

TERMO DE RECEBIMENTO

Etu  _____________________________3  RG  __________________3  CPF  __________________3
declaro  para  fns  de  recebimenio  defnitvo  qtue  recebi  e  conferi  os  prodtuios  enireitues  por
________________________________3  RG  __________________3  CPF  __________________3
consianies na Noia Fiscal nº ____________________. Declaro ainda qtue os prodtuios esioo de
acordo com as caracierístcas e qtuantdades coniraiadas  na Chamada Pública número 01/20193
processo número 23335.000775/2019-17.

Urtuçãtuca3 _____ de ____________________ de 2019.

Ass.: ________________________________________
Nome do responsável pelo recebimenio
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO CONTROLE DO 
ATENDIMENTO DO LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA DOS 

COOPERADOS/ASSOCIADOS (GRUPOS FORMAIS) 

O(A)  (nome  do  Grtupo  Formal)  ____________________________________________3  CNPJ  nº
__________________3  DAP  jturídica  nº  ____________________  com  sede
__________________________________________________3  nesie  aio  represeniado(a)  por
(nome  do  represenianie  leial  de  acordo  com  o  Projeio  de  Venda)
______________________________________________3 poriador (a) da Cédtula de Identdade RG
nº _____________3 CPF nº ___________________3 nos iermos do Esiaituio Social3 DECLARA qtue se
responsabilizará  pelo  conirole  do  limiie  individtual  de  venda  de  iêneros  alimentcios  dos
Airictuliores  e  Empreendedores  de  Base  Familiar  Rtural  qtue  compõem  o  qtuadro  social  desia
Entdade3 no valor de R$ 20.000300 (vinie mil reais) por DAP/ANO CIVIL/ ENTIDADE EXECUTORA
referenie à stua prodtuçãoo3 considerando os dispositvos do Ari. 32 da Resoltuçãoo CD/FNDE número
26 de 17 de jtunho de 2013 qtue dispõe sobre o aiendimenio da alimeniaçãoo escolar aos altunos da
edtucaçãoo  básica  no  âmbiio  do  Proirama  Nacional  de  Alimeniaçãoo  Escolar  –  PNAE  e  demais
doctumenios normatvos3 no qtue cotuber. 

Local3 ____/____/_____ 

_____________________________________ 
Assinatura 
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ANEXO VI

MINUTA DO CONTRATO 

CHAMADA PÚBLICA 01/2019 – PNAE
DISPENSA DE LICITAÇÃO 16/2019

PROCESSO: 23335.000775/2019-17

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA FAMILIAR 

CONTRATO  DE  FORNECIMENTO  DE  GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR  QUE
ENTRE  SI  CELEBRAM  O  INSTITUTO  FEDERAL  DE
EDUCAÇÃO3  CIÊNCIA  E  TECNOLOGIA  BAIANO  –
CAMPUS URUÇUCA E ____________ 

1 PREÂMBULO

O  Instituio  Federal  de  Edtucaçãoo3  Ciência  e  Tecnoloiia  Baiano  –  Camptus  Urtuçãtuca3  nesie  aio
denominado simplesmenie Camptus Urtuçãtuca3 com sede no endereção: Rtua Dr. Jooo  Nascimenio3 S/
N3 Ceniro3 Urtuçãtuca3 inscriio no CNPJ sob o nº 10724903/0010-603 nesie aio represeniado pelo setu
Direior-Geral  Daniel  Carlos Pereira de Oliveira e em conformidade com as airibtuiçãões qtue lhe
foram deleiadas pela Poriaria nº 6093 de 11/04/20143 ptublicada no Diário Ofcial da Unioo3 em
15/04/20143 doravanie denominado CONTRATANTE3 e o(a) ___________________3 inscriio(a) no
CPF/CNPJ  nº  ______________  com  sede  (residenie  e  domiciliado)  na
________________________3 CEP ___________3 no mtunicípio de _______________3 denominado
CONTRATADO3  nesie  aio  represeniada  pelo(a)  Senhor(a)  ___________________________3
poriador da Cédtula de Identdade nº _______________ e CPF nº ______________3 iendo em visia
o qtue consia no Processo nº 23335.000775/2019-17 e o restuliado fnal da Dispensa de Liciiaçãoo n°
16/20193 com ftundamenio na Lei  nº  11.947 de 16 de jtunho de 2009 e   Resoltuçãoo CD/FNDE
número 26 de 17 de jtulho de 20133 Resoltuçãoo CD/FNDE número 043 de 02 de abril de 2015  com as
devidas alieraçãões e demais normas aplicáveis3 e será stubsidiado pela Lei nº 8.666/19933 resolvem
celebrar o presenie insirtumenio3 medianie as clátustulas e as condiçãões seituinies.

2 DO OBJETO

2.1 Aqtuisiçãoo de iêneros alimentcios da airictulitura familiar para o aiendimenio ao Proirama
Nacional de Alimeniaçãoo Escolar – PNAE.

                                  41 de 50



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS URUÇUCA

3 DO FORNECIMENTO

3.1 A convocaçãoo do fornecedor pelo IF Baiano – Camptus Urtuçãtuca poderá ser por e-mail e será
informado o endereção3 a repartçãoo3 o prazo máximo para início do fornecimenio3 bem como a
qtuantdade a ser adqtuirida3 observada a fraçãoo mínima de enireia consianie no projeio básico.

3.2 Os iêneros  alimentcios  a  serem enireitues poderoo ser  stubstituídos  qtuando ocorrer  a
necessidade3  desde  qtue  os  prodtuios  stubstituios  consiem  nesia  chamada  pública  e  sejam
correlaios ntuiricionalmenie.  Essa necessidade de stubstituiçãoo deverá ser  aiesiada e declarado
pelo responsável iécnico/ntuiricionisia3 qtue poderá coniar com o respaldo do CAE.

3.3 Os qtuantiatvos por enireia (“Fraçãões por Enireia”) soo meras previsões3 de acordo com o
hisiórico de constumo do Camptus. Porianio3 essas qtuantdades poderoo ser alieradas3 conforme
necessidade3  desde  qtue  noo  catusem  ôntus3  noo  previsios  nesia  chamada  pública3  aos
fornecedores.

3.4 As embalaiens dos prodtuios poderoo ier otuiras caracierístcas3 desde qtue obedeçãam à
leiislaçãoo específca viienie e com prévio acordo com o seior soliciianie.

3.5 Todo  fornecimenio  deverá  vir  acompanhado  de  tum  recibo  de  enireia  coniendo  o
peso/qtuantiatvo de cada prodtuio3 conforme tunidade de fornecimenio3 e o nome do soliciianie3
devendo  tuma  via  ser  enireitue  ao  servidor  desiinado  pela  Adminisiraçãoo  para  receber  os
prodtuios.

3.6 Os prodtuios deveroo ser enireitues3 excltusivamenie às expensas do coniraiado3 as qtuais
incltui  despesas  com  freie3  embalaiens3  encarios  e  qtuaisqtuer  otuiras  necessárias  para  o
fornecimenio do prodtuio.

3.7 Todo o fornecimenio deverá ser enireitue no IF Baiano – Camptus Urtuçãtuca3 localizado no
endereção Rtua Dr. Jooo Nascimenio3 s/n3 Bairro – Ceniro. CEP: 45680-0003 na cidade de Urtuçãtuca –
BA.

3.8 A convocaçãoo para início do fornecimenio deverá ier aniecedência mínima de seie dias.

3.9 Os iêneros alimentcios deveroo ser enireitues de seitunda a sexia-feira nos horários das
08h00min às 12h:00min.

3.10 Todos os prodtuios deveroo esiar acondicionados em embalaiens novas e adeqtuadas ao
prodtuio3 qtue noo danifqtuem e provoqtuem lesões qtue afeiem a stua aparência e tutlizaçãoo.

3.11 Todos os prodtuios deveroo conier em stuas embalaiens: identfcaçãoo do prodtuio e daia de
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validade.

3.12 A ponitualidade na enireia das mercadorias para o IF Baiano – Camptus xxxx esiá vinctulada
ao  ctumprimenio  do  Cardápio  Ntuiricional.  A  noo  ponitualidade  na  enireia  das  mercadorias
implicará  em prejtuízo  à  exectuçãoo do cardápio e  conseqtuenies  iransiornos  ao  balanceamenio
ntuiricional3 dando ensejo à rescisoo coniraitual e demais penalidades cabíveis.

4 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

4.1 Acompanhar e fscalizar a exectuçãoo do coniraio3 bem como aiesiar3 na Noia Fiscal Faitura3
a enireia efetva do objeio3 emitr Termo de Recebimenio Defnitvo otu3 se for o caso3 rectusar o
fornecimenio desconforme;

4.2 Efeituar os paiamenios ao coniraiado deniro do prazo estptulado no ediial;

4.3 Efeituar  o  cadasiramenio  do(s)  proponenie(s)  homoloiado(s)  no  SICAF  –  Sisiema  de
Cadasiramenio Unifcado de Fornecedores3 anies de stua coniraiaçãoo3 com base no reexame da
doctumeniaçãoo  apreseniada  para  habiliiaçãoo3  devidamenie  aitualizada3  sem  ôntus  para  o
proponenie3 se esie ainda noo estver inscriio no referido cadasiro;

4.4 Aplicar ao coniraiado as penalidades reitulameniares e coniraituais.

5 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

5.1 Stubstituir  otu3  se  for  o  caso3  complemeniar3  sem ôntus  adicionais  e  no  prazo3  iodos  os
iêneros alimentcios rectusados na fase de recebimenio;

5.2 Corriiir3  às  stuas  expensas3  qtuaisqtuer  danos  catusados  à  adminisiraçãoo3  decorrenies  do
fornecimenio dos iêneros alimentcios;

5.3 Fornecer os iêneros alimentcios pelos preçãos apreseniados em setu Projeio de Venda;

5.4 Dturanie a  viiência  do coniraio3  informar  o  coniraianie  sobre  mtudançãas  de  endereção3
assim como de mtudançãas de números de ielefone e de e-mail informados para coniaio;

5.5 Retrar iodos os iêneros alimentcios rectusados3 das dependências do IF Baiano - Camptus
xxxx3  deniro  do  prazo  fxado  para  stua  stubstituiçãoo  otu  para  sanar  otuiras  falhas3
independeniemenie de o fornecedor ier ctumprido a obriiaçãoo de enireiar otuiro maierial para
nova verifcaçãoo de compatbilidade com o objeio do coniraio.
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6 DA SUBCONTRATAÇÃO

6.1 É expressamenie vedada a stubconiraiaçãoo.

7 DO PREÇO

7.1 Pelo fornecimenio do objeio3 nos qtuantiatvos descriios no Ediial de Chamada Pública nº
001/2019e setus anexos3 o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor ioial de R$ ### (###).

7.2 As  despesas  decorrenies  da  presenie  coniraiaçãoo  esioo  estmadas  em R$  ###  (###)  e
correroo à conia do orçãamenio da Coniraianie;

7.3 No  valor  acima  esioo  incltuídas  iodas  as  despesas  direias  e  indireias  decorrenies  da
exectuçãoo  coniraitual3  incltusive  freies3  embalaiens3  encarios  e  qtuaisqtuer  otuiros  instumos
necessários ao ctumprimenio inieiral do objeio coniraiado;

7.4 Deverá  ser  respeiiado  o  limiie  individtual  de  venda  do  Airictulior  Familiar  e  do
Empreendedor Familiar  Rtural  para a alimeniaçãoo escolar3  no valor  de R$ 20.000300 (vinie mil
reais) por DAP3 por ano civil e por tunidade exectuiora.

8 DA FONTE DE RECURSO

8.1 As  despesas  decorrenies  da  presenie  coniraiaçãoo  correroo  à  conia  dos  rectursos
provenienies da Unioo:

Gesioo/Unidade: 26404/154617
Fonie: 0113150072
Proirama de Trabalho: 111776
Elemenio de Despesa: 339032
PI: CFF53M9601N
Valor Disponível: R$ 36.695374

9 DA VIGÊNCIA

9.1 O prazo de viiência do coniraio será de doze meses3 a partr da daia da assinaitura otu aié a
enireia do qtuantiatvo ioial dos prodtuios adqtuiridos3 o qtue ocorrer primeiro;

9.2 A viiência poderá tulirapassar o exercício fnanceiro3 desde qtue as despesas referenies à
coniraiaçãoo sejam inieiralmenie empenhadas aié 31 de dezembro3  para fns de inscriçãoo em
resios a paiar3 conforme Orieniaçãoo Normatva AGU n° 393 de 13/12/2011.
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10 DO PAGAMENTO

10.1 O paiamenio será realizado no prazo máximo de aié 30 (irinia) dias3 coniados a partr da
daia fnal do período de adimplemenio a qtue se referir3 airavés de ordem bancária3 para crédiio
em banco3 aiência e conia-correnie3 indicados pelo coniraiado;

10.2 Os paiamenios decorrenies de despesas ctujos valores noo tulirapassem o limiie de qtue
iraia o inciso II do ari. 24 da Lei 8.6663 de 19933 deveroo ser efeituados no prazo de aié 5 (cinco)
dias úieis3 coniados da daia da apreseniaçãoo da Noia Fiscal3 nos iermos do ari. 5º3 § 3º3 da Lei nº
8.6663 de 1993;

10.3  O  paiamenio  somenie  será  atuiorizado  depois  de  efeituado  o  “aiesio”  pelo  servidor
compeienie na noia fscal apreseniada;

10.4  Havendo  erro  na  apreseniaçãoo  da  Noia  Fiscal  otu  dos  doctumenios  pertnenies  à
coniraiaçãoo3 otu3 ainda3 circtunsiância qtue impeçãa a liqtuidaçãoo da despesa3 como3 por exemplo3
obriiaçãoo fnanceira pendenie3 decorrenie de penalidade imposia otu inadimplência3 o paiamenio
fcará sobresiado aié qtue a Coniraiada providencie as medidas saneadoras.  Nesia hipóiese3 o
prazo  para  paiamenio  iniciar-se-á  após  a  comprovaçãoo  da  reitularizaçãoo  da  siituaçãoo3  noo
acarreiando qtualqtuer ôntus para o Coniraianie;

10.5 Será considerada daia do paiamenio o dia em qtue consiar como emitda a ordem bancária
para paiamenio;

10.6 Anies de cada paiamenio à coniraiada3 será realizada constulia ao SICAF para verifcar a
mantuiençãoo das condiçãões de habiliiaçãoo exiiidas no ediial;

10.7 Consiaiando-se3  jtunio  ao  SICAF3  a  siituaçãoo  de  irreitularidade  da  coniraiada3  será
providenciada stua adveriência3 por escriio3 para qtue3 no prazo de 5 (cinco) dias3 reitularize stua
siituaçãoo otu3 no mesmo prazo3 apresenie stua defesa. O prazo poderá ser prorroiado tuma vez3 por
iitual período3 a criiério do coniraianie;

10.8 Noo havendo reitularizaçãoo otu sendo a defesa considerada improcedenie3 a coniraianie
deverá  comtunicar  aos  órioos  responsáveis  pela  fscalizaçãoo  da  reitularidade  fscal  qtuanio  à
inadimplência da coniraiada3 bem como qtuanio à exisiência de paiamenio a ser efeituado3 para
qtue sejam acionados os meios pertnenies e necessários para iarantr  o recebimenio de setus
crédiios;

10.9 Persistndo a irreitularidade3 a coniraianie deverá adoiar as medidas necessárias à rescisoo
coniraitual  nos  atuios  do  processo  adminisiratvo  correspondenie3  asseiturada  à  coniraiada  a
ampla defesa;
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10.10 Havendo a efetva exectuçãoo do objeio3 os paiamenios seroo realizados normalmenie3 aié
qtue se decida pela rescisoo do coniraio3 caso a coniraiada noo reitularize stua siituaçãoo jtunio ao
SICAF;

10.11 Somenie por motvo de economicidade3 seiturançãa nacional otu otuiro inieresse público de
alia  relevância3  devidamenie  jtustfcado3  em  qtualqtuer  caso3  pela  máxima  atuioridade  da
coniraianie3  noo  será  rescindido  o  coniraio  em exectuçãoo  com a  coniraiada  inadimplenie  no
SICAF;

10.12 Qtuando do paiamenio3 será efeituada a reiençãoo iribtuiária previsia na leiislaçãoo aplicável:

10.12.1 a  Coniraiada  reitularmenie  opianie  pelo  Simples  Nacional3  nos  iermos  da  Lei
Complemeniar nº 1233 de 20063 noo sofrerá a reiençãoo iribtuiária qtuanio aos imposios e
coniribtuiçãões abraniidos por aqtuele reiime. No enianio3 o paiamenio fcará condicionado à
apreseniaçãoo de comprovaçãoo3 por meio de doctumenio ofcial3 de qtue faz jtus ao iraiamenio
iribtuiário favorecido previsio na referida Lei Complemeniar.

10.13 Nos  casos  de  evenituais  airasos  de  paiamenio3  desde  qtue  a  Coniraiada  noo  ienha
concorrido3  de  alituma  forma3  para  ianio3  fca  convencionado  qtue  a  iaxa  de  compensaçãoo
fnanceira devida pelo Coniraianie3  enire a daia do vencimenio e o efetvo adimplemenio da
parcela3 é calctulada medianie a aplicaçãoo da seituinie fórmtula:

EM = I x N x VP3 sendo:

EM = Encarios moraiórios;
N = Número de dias enire a daia previsia para o paiamenio e a do efetvo paiamenio;
VP = Valor da parcela a ser paia.
I = Índice de compensaçãoo fnanceira = 03000164383 assim apturado:
I= (TX) I= (6/100) I = 0300016438
                         365 TX= Percenitual da iaxa antual = 6%

11 DO REEQUILÍBRIO DOS PREÇOS

11.1 No caso de pedidos de reeqtuilíbrio econômico-fnanceiro por parie do coniraiado3  esie
deverá demonsirar de forma clara3 por iniermédio de planilhas de ctusio3 a composiçãoo do novo
preção3 indicando faios imprevisíveis3 se noo for o caso3 indicar faios previsíveis com conseqtuências
imprevisíveis3 apreseniando3 dessa forma3 doctumenios comprobaiórios dos faios aleiados e noo
se reporiar a faios absoltuiamenie esiranhos ao ftuituro coniraio. Na análise da soliciiaçãoo3 denire
otuiros criiérios3 o coniraianie adoiará3 além de ampla pesqtuisa de preçãos3 parecer coniábil da
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soliciianie e demonsiraçãoo de reais impacios sobre a exectuçãoo do ftuituro iermo:

11.1.1 noo  seroo  reconhecidos  pedidos  noo  ftundameniados  e  desacompanhados  de
doctumenios qtue comprovem as aleiaçãões/faios altudidos no pedido;

11.1.2 pedido de reeqtuilíbrio econômico-fnanceiro é procedimenio excepcional3 noo se
admitndo  o  setu  manejo  para  corriiir  disiorçãões  da  eqtuaçãoo  econômico-fnanceira  do
coniraio qtue sejam decorrenies de preçãos qtue o coniraiado noo ieria condiçãões de stuporiar
já na época de apreseniaçãoo do setu Projeio de Venda. Soliciiaçãões dessa naitureza seroo
proniamenie indeferidas;

11.1.3 a deliberaçãoo de deferimenio otu indeferimenio do pedido será divtuliada em aié
irinia dias;

11.1.4 dturanie a análise do pedido de reeqtuilíbrio pelo coniraianie3 noo será admitda a
stuspensoo do fornecimenio do objeio desia chamada pública. Caso isso ocorra3 constituirá
inexectuçãoo  parcial  das  obriiaçãões  asstumidas3  implicando  a  insiaturaçãoo  de  Processo
Adminisiratvo para aplicaçãoo das sançãões cabíveis.

11.2 Sob nenhtum preiexio haverá reeqtuilíbrio econômico-fnanceiro reiroatvo; o prazo será
coniado a partr da manifesiaçãoo do coniraiado3 para os próximos fornecimenios para os qtuais
noo ienha sido ainda emitda a Ordem de Fornecimenio.

12 DA FISCALIZAÇÃO

12.1 A exectuçãoo dos fornecimenios será objeio de acompanhamenio3 conirole3 fscalizaçãoo e
avaliaçãoo  por  represenianie  do  coniraianie3  para  esie  fm  especialmenie  desiinado3  com  as
airibtuiçãões específcas deierminadas na Lei n° 8.666/1993;

12.2 O acompanhamenio3  o  conirole3  a  fscalizaçãoo  e  avaliaçãoo de qtue iraia  esie  iiem noo
excltuem  a  responsabilidade  do  coniraiado  e  nem  confere  ao  coniraianie  responsabilidade
solidária3  incltusive peranie ierceiros3  por qtuaisqtuer irreitularidades otu danos na exectuçãoo dos
iiens coniraiados;

12.3 O coniraianie se reserva o direiio de rejeiiar3 no iodo otu em parie3 os prodtuios enireitues
em desacordo com o presenie ediial e setus anexos.

13 DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

13.1 Esie coniraio poderá ser alierado nos iermos do artio 65 da Lei n° 8.666/1993.
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14 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1 Pela inexectuçãoo ioial otu parcial do coniraio a Adminisiraçãoo poderá3 iarantda a prévia
defesa3 aplicar ao coniraiado as seituinies sançãões3 concomiianiemenie3 sem o prejtuízo de otuiras:

14.1.1 adveriência3  comtunicando o coniraiado sobre o desctumprimenio de obriiaçãões
asstumidas3 e3 conforme o caso3 informando o prazo para a adoçãoo das medidas corretvas
cabíveis;

14.1.2 mtulia:

14.1.2.1 de mora3 correspondenie a 035% (zero víritula cinco por cenio) do valor do
objeio  a  ser  enireitue3  por  dia  de  airaso  no  fornecimenio  do  objeio3  sem  jtusia
ftundameniaçãoo e prévia comtunicaçãoo à Adminisiraçãoo. Após cinco dias úieis3 sem o
objeio ienha sido enireitue3 caracierizará desctumprimenio do coniraio3 ensejando stua
rescisoo;

14.1.2.2 de mora3 correspondenie a 1% (tum por cenio) do valor do objeio rectusado.
Noo havendo a iroca otu a complemeniaçãoo do objeio rectusado no prazo de qtuarenia
e  oiio  horas3  caracierizará  desctumprimenio  do  coniraio3  ensejando  stua  rescisoo.
Conseqtuência idêntca ierá se ocorrer nova rectusa no mesmo fornecimenio;

14.1.2.3 de mora3 correspondenie a 035% (zero víritula cinco por cenio) do valor do
objeio3 por dia3 pelo airaso na retrada do objeio rectusado3 aié o limiie de cinco dias
úieis3  sem jtusia  ftundameniaçãoo e  prévia comtunicaçãoo à Adminisiraçãoo.  Após  esse
prazo3  sem  qtue  o  objeio  ienha  sido  retrado3  será  considerado  abandono  dos
maieriais3 podendo a adminisiraçãoo dar-lhes a destnaçãoo qtue jtuliar convenienie;

14.1.2.4 compensaiória3  correspondenie  a  10%  (dez  por  cenio)  sobre  o  valor  do
objeio vinctulado à obriiaçãoo noo ctumprida:

14.1.2.4.1 caso haja aplicaçãoo de mtulia3 o valor será desconiado de qtualqtuer
faitura otu crédiio exisienie  no IF  Baiano –  Camptus xxxxxxxxxxx3  em favor  do
coniraiado. Caso o valor a ser desconiado for stuperior ao crédiio evenitualmenie
exisienie3  a  diferençãa será  cobrada  adminisiratvamenie  otu  jtudicialmenie3  se
necessário3 e com prazo de dez dias para paiamenio por meio de GRU.

14.1.3 stuspensoo  de  liciiar  e  impedimenio  de  coniraiar  com  o  Instituio  Federal  de
Edtucaçãoo3 Ciência e Tecnoloiia Baiano pelo prazo de aié dois anos;

14.1.4 declaraçãoo de inidoneidade para liciiar otu coniraiar com a Adminisiraçãoo Pública
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enqtuanio perdturarem os motvos deierminanies da ptuniçãoo otu aié qtue seja promovida a
reabiliiaçãoo3 qtue será concedida sempre qtue o coniraiado ressarcir a Adminisiraçãoo pelos
prejtuízos restulianies e após decorrido o prazo da sançãoo aplicada:

14.1.4.1 incorre  nesia  sançãoo3  enire  otuiros3  aqtuele  qtue  enireiar  prodtuios  de
otuirem3 como se fosse de stua prodtuçãoo.

14.2 A rectusa injtustfcada do proponenie vencedor em assinar o coniraio3  deniro do prazo
esiabelecido  pela  Adminisiraçãoo3  caracieriza  o  desctumprimenio  ioial  da  obriiaçãoo  asstumida3
stujeiiando-o às penalidades leialmenie esiabelecidas;

14.3 As sançãões seroo3 qtuando for o caso3 reiisiradas no SICAF3 e3 no caso de stuspensoo de
liciiar3  o  fornecedor  deverá  ser  descredenciado3  por  iitual  período3  sem  prejtuízo  das  mtulias
previsias no ediial e nas demais cominaçãões leiais;

14.4 Em  qtualqtuer  hipóiese  de  aplicaçãoo  de  sançãões  será  asseiturado  ao  fornecedor  o
coniradiiório e a ampla defesa3 no prazo de cinco dias úieis3 otu de dez dias úieis qtuando hotuver
indícios de inidoneidade3 coniado a partr da daia em qtue o fornecedor iomar ciência.

15 DA RESCISÃO CONTRATUAL
 
15.1 As hipóieses de rescisoo do ajtusie3  bem como a disciplina aplicável  em iais  casos3  soo
aqtuelas previsias no insirtumenio de coniraio3 nos iermos dos artios 78 a 80 da Lei n° 8.6663 de
1993.

16 DA PUBLICAÇÃO

16.1 Inctumbirá ao coniraianie providenciar a ptublicaçãoo do exiraio desie coniraio na Imprensa 
Ofcial3 aié o qtuinio dia útl do mês seituinie ao de stua assinaitura3 para ocorrer no prazo de 20 
(vinie) dias daqtuela daia.

17 DO FORO

17.1 Fica eleiio o foro da Seçãoo Jtudiciária da Bahia – Jtustçãa Federal3  Stubseçãoo Jtudiciária de
xxxxxxx3 com excltusoo de qtualqtuer otuiro3 por mais privileiiado qtue seja3 para dirimir qtuaisqtuer
qtuesiões oritundas do presenie coniraio.

E assim3 por esiarem de acordo3 ajtusiados e coniraiados3 após lido e achado conforme3 as paries a
seituir frmam o presenie coniraio em 3 (irês) vias3 de iitual ieor e forma3 para tum só efeiio3 na
presençãa de 2 (dtuas) iesiemtunhas abaixo assinadas.
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