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Esclarecimentos ao BIRD às Observações do 

Tribunal  de Contas do Estado da Bahia 

Programa de Desenvolvimento Rural 
Sustentável da Bahia – PDRS 

BAHIA PRODUTIVA 

 



ESCLARECIMENTOS AO BIRD ÀS OBSERVAÇÕES DO TRIBUNAL  DE CONTAS DO ESTADO 

DA BAHIA – TCE 

O presente documento apresenta os esclarecimentos sobre as observações apresentadas 
pela 4ª CCE/TCE, no Relatório de Auditoria do Projeto Bahia Produtiva ao Banco Mundial, 
relativo ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro 2016.  

 
1) Baixa execução financeira do Projeto e o aporte de contrapartida tem sido menor que 
o esperado:  
 
O Bahia Produtiva tem como premissa básica a melhoria das condições de vida das 
famílias a serem contempladas pelo Projeto, sendo imperiosa sua interlocução com a 
sociedade civil e os entes institucionais das políticas públicas, conduzidas e operadas 
pelos Governos Estadual e Federal e ainda o acesso a financiamento externo, por meio da 
parceria com o Banco Mundial.  
  
Por tratar-se de um Projeto bastante robusto e muito complexo, naturalmente, inúmeros 
desafios são encontrados em sua execução, gerando atrasos nos processos que afetam o 
seu andamento. Um dos primeiros desafios enfrentados foi com o início do Projeto 
conjuntamente com a mudança no Governo da Bahia em 01 de janeiro de 2015. Com essa 
situação, somente em maio de 2015 foi feito o primeiro pedido de saque e em 24 de 
agosto de 2015 conseguimos iniciar a contratação da equipe técnica através do Contrato 
de Cooperação Técnica nº 22/2015 celebrado com a Fundação Luís Eduardo Magalhães – 
FLEM. Assim, em virtude dos componentes e linhas de ação bem distintas dos demais 
programas desenvolvidos pela CAR, após contratada a equipe técnica foi necessário 
desenvolver atividades de formação dos profissionais para o  repasse dos conteúdos que 
normatizam a execução deste novo Projeto. 
 
Os primeiros editais foram lançados em agosto de 2015, contudo, apenas em abril de 
2016 iniciamos o processo de celebração dos convênios, pois para 
que estes instrumentos fossem publicados foi necessário passar por todos os processos 
anteriormente estabelecidos no Acordo de Empréstimo (em que pese o uso de uma 
comunicação adequada, transparência, facilidade do acesso e participação dos público 
beneficiário e controle social para cada etapa), e posteriormente definidas como Etapas 
do Edital de Seleção Pública: recebimento das Manifestações de Interesse, análise pelos 
Conselhos Municipais,  pelos Colegiados Territoriais, Visitas de Campo e Análise 
pelo Comitê Estadual de Avaliação, e ainda nos casos dos Subprojetos orientados par o 
Mercado o Sorteio, e por fim, após o resultado final, foi dado início ao processo de coleta 
de documentação das Entidades; todos esses processos  demandaram tempo relevante 
do Projeto (primeiro para sua concepção e depois na validação do modus operandi e em 
sua execução junto ao público beneficiário). 
 
Ressaltamos ainda que o processo de negociação entre o BIRD e a CAR para definição da 
modalidade de licitação para contratação das Prestadoras de ATER, também contribuiu 
para o atraso na execução do Projeto. Informamos que, após definição da modalidade 
junto ao Banco Mundial, o processo foi iniciado em julho de 2016 e concluído em março 
de 2017, respeitando os prazos adequados da modalidade SQC.  
 



Salientamos ainda que houve a necessidade de alteração do Acordo de Empréstimo, 
para que  a CERB fosse inserida como Co-Executora do Componente 2. Com essa situação, 
este Componente teve seu cronograma prejudicado significativamente, tendo a previsão 
de início de sua execução adiada para novembro de 2017. 
 
Informamos que a CAR tem muito cuidado e zelo na execução do Bahia 
Produtiva, buscando evitar problemas futuros na execução dos 
subprojetos, assumindo, inclusive, a  responsabilidade em formar e capacitar os 
consultores que estão elaborando os Planos de Negócios que é um dos pontos 
primordiais para o desdobramento da execução do Componente 01 do Projeto.  
 
Destacamos que os nossos beneficiários estão participando do Projeto, incrementando o 
mesmo com contrapartida financeira, em mão de obra ou bens e serviços 
economicamente mensuráveis que serão demonstrados em nossos relatórios 
financeiros no momento da prestação de contas dos convênios.  
 
Em relação à contrapartida do Governo, o Projeto está realizando os desembolsos, de 
acordo com a disponibilidade financeira do Estado da Bahia. 
 
Por fim, conforme solicitado pelo Banco, enviamos no Anexo 01 a planilha financeira com 
os valores já repassados e em execução pelas organizações conveniadas, bem como a 
tabela de desembolso e valores gastos por componente.  
 

2) A) Agentes comunitários contratados e não exercendo suas funções por falta de 
treinamento da CAR:   

Por se tratar de um serviço de Assessoria Comunitária, foi exigido na contratação do ACR 

um perfil de jovens mobilizadores, que tivessem capacidade de contribuir na organização 

dos empreendimentos, e que pudessem apoiar atividades de sensibilização dos 

beneficiários do Projeto. Para tanto, o Agente foi orientado pelas Entidades a realizar 03 

(três) atividades importantes para condução do Bahia Produtiva, que são: a identificação 

e mobilização das famílias beneficiárias, o apoio na gestão administrativa do 

empreendimento e o acompanhamento na reunião/visita de campo do consultor 

contratado para elaboração do Plano de Negócio. Estas atividades serviram como suporte 

para organização do empreendimento no que diz respeito à busca ativa dos beneficiários, 

nas compras de equipamentos, prestação de contas e elaboração do Plano de Negócio. 

Essas funções do ACR, previstas nos Termos de Referência utilizados para a sua 

contratação, começaram a ser desenvolvidas desde o momento da sua contratação, 

tendo em vista que o perfil do profissional que foi escolhido pela Entidade possui 

capacidade técnica para exercê-las. Dessa forma, a alegação de que os ACRs não estavam 

exercendo suas funções por falta de treinamento não procede. 

No Anexo 02 segue a Nota Técnica publicada em 05/10/2016 pelo Bahia Produtiva, com a 

apresentação de um plano de atividades, no qual os jovens contratados deverão executar 



03 (três) atividades importantes para condução do Projeto, são elas: a identificação e 

mobilização das famílias beneficiárias, o apoio na gestão administrativa do 

empreendimento e o acompanhamento na reunião/visita de campo do consultor 

contratado para elaboração do plano de negócio. 

Contudo, salientamos que assim que as Prestadoras de ATER foram contratadas, estas 

receberam Ordem de Serviço – OS para dar suporte técnico nas áreas de atuação do 

Bahia Produtiva, sendo a prioridade do Projeto a realização de atividades de formação 

com os Agentes Comunitários Rurais – ACRs. As primeiras ordens foram dadas em 

meados de abril, outras entre junho e agosto, na medida em que os contratos, que 

totalizam 27 (vinte e sete) foram sendo assinados.  

Em dados atualizados cerca de 51% dos ACRs contratados já receberam pelo menos 16 

horas de formação, conforme tabela abaixo, e a meta do Projeto é de que nos próximos 2 

(dois) meses todos os ACRs contratados já tenham recebido formação: 

Dados das Oficinas de Formação dos ACRs/ACAs 

Prestadora de ATER Carga Horária Quantidade 
Nº de ACRS 

Participantes 

FATRES 16 h 2 9 

IBS 16 h 2 8 

CATEDRA 16 h 1 8 

TERRA VIVA 16 h 1 8 

CAA 16 h 1 8 

COFASPI 16 h 1 8 

COOPESER 16 h 1 8 

ARCAS 16 h 2 12 

IRPAA 16 h 2 12 

COOTRAF 16 h 2 10 

MOC 16 h 1 8 

FUNDIFRAN 16 h 1 12 

Total de ACRs formados 111 

Total de ACRs contratados 218 

 

Ressaltamos ainda que o Bahia Produtiva disponibiliza uma equipe de fiscalização que 

monitora as atividades junto às Entidades, com o intuito de garantir uma prestação de 

serviço qualificada. 

B) Aquisição de motocicletas:   

É importante destacar que as Entidades têm conhecimento de que a recomendação 

mínima para aquisição das motocicletas é de 110 cilindradas e eles têm total liberdade e 

                                                           
1
 Dados retirados do Sistema Informativo de ATER – SIATER  



autonomia para adquirir uma motocicleta tecnicamente superior. Verificamos, no 

entanto, que a preferência é pela motocicleta de 110 cilindradas, tendo em vista que sua 

função é específica para locomoção dos ACR´s entre as unidades de produção, além disso, 

entendemos que essa motorização é satisfatória para tal função. 

Ressaltamos que motocicletas do gênero têm excelente custo benefício, melhor preço, 

maior autonomia, baixo custo de manutenção e suspensão adequada para qualquer tipo 

de terreno, oferecendo segurança ao condutor.  

Os agentes não desenvolvem suas atividades exclusivamente com a utilização da 

motocicleta, apenas se deslocam dentro da comunidade, local onde realizam suas 

funções junto aos beneficiários. Os percursos percorridos são, em geral, estradas vicinais, 

porém de curta distância e a motocicleta com as especificações fornecidas pelo Projeto 

atende aos requisitos necessários para este tipo de estrada, não representando risco aos 

condutores.  

Outro aspecto relevante seria a dificuldade financeira das Entidades, que não possuem 

reservas para assumir um complemento de valor na aquisição de uma moto com maior 

potência e cujo custo global é vultoso, visto que a revisão, as taxas do Detran e o 

consumo de combustível também são mais elevados. 

C) Desconsideração do Adicional de periculosidade dos Agentes Comunitários Rurais:  

A Contratação dos Agentes Comunitários Rurais foi enquadrada em Participação 

Comunitária nas Licitações, com aprovação do BIRD, após o envio da proposta abaixo: 

“As Diretrizes determinam que a Participação Comunitária nas Licitações deverá ocorrer 

“Quando para atingir fins de sustentabilidade do projeto ou atingir certos objetivos sociais 

específicos, é desejável em certos componentes do projeto: a) convidar comunidades 

locais e/ou organizações não governamentais (ONGS) para participar de obras de 

construção civil e da prestação de serviços técnicos; b) aumentar a utilização de 

conhecimento técnico (know-how), bens e materiais locais ou (c) utilizar mão de obra 

intensiva e outras tecnologias apropriadas, os métodos de aquisição, as especificações e a 

elaboração do pacote contratual serão adaptados de modo a refletir essas considerações, 

desde que sejam aceitáveis para o Banco. Os procedimentos propostos e as atividades do 

projeto a serem executados com a participação comunitária serão descritos no Acordo de 

Empréstimo e detalhados no Plano de Aquisições ou no respectivo Documento de 

Implementação do Projeto (ou Manual) aprovado pelo Banco e publicado pelo Mutuário. 

 

Considerando que os projetos de Desenvolvimento Impulsionado pela Comunidade (CDDs) 

são motivados pela demanda, talvez nem sempre seja prático elaborar Planos de 

Aquisições detalhados à época das negociações, conforme exigido nos termos do 

parágrafo 1.18, para o componente CDD dos projetos, sobretudo quando a aquisição de 

atividades ou as próprias atividades sejam executadas diretamente pela comunidade”. 



 

As Diretrizes informam ainda que os projetos de Desenvolvimento Impulsionado pela 

Comunidade (CDD) contemplam contratos de pequeno valor para bens e serviços de 

consultoria ou não e que entre os procedimentos de aquisição comumente utilizados para 

aquisição de bens de pequeno valor, obras e serviços técnicos e o uso de mão de obra e 

recursos da comunidade está a contratação direta.  Consideramos que essa modalidade é 

a que se adequa ao caso da contratação dos ACRs. 

 

No Documento de Implementação do Projeto Bahia Produtiva a participação comunitária 

nas licitações está prevista no item 48, referente às aquisições, e esclarece que, apesar do 

quadro pessoal da CAR ter longa experiência com operações financiadas pelo Banco, a 

introdução de procedimentos de participação comunitária mais transparente para os 

subprojetos produtivos ou maiores pacotes de infraestrutura e de uma assistência técnica 

melhorada e de um componente de assistência técnica reforçado, seria um desafio à 

capacidade de aquisição da equipe da CAR. Por esse motivo, visando o fortalecimento do 

Projeto, ficou estabelecido neste documento que a CAR iria implantar um programa 

intensivo de capacitação interno e externo (para beneficiários dos subprojetos), iria 

realizar a contratação de consultores para aquisições centralizadas e especialistas 

técnicos para assegurar que o Projeto tenha um Plano de Negócio sólido que direcione à 

escolha correta de métodos de aquisição e incluam critérios para verificar a transparência 

e eficiência econômica. 

 

Ficou também estabelecido no item 32 deste documento, a aquisição de serviços de não 

consultoria, sendo que para o Componente 01 do Projeto, estes serviços sem consultoria 

serão adquiridos pelas Organizações de Produtores e Associações Comunitárias com a 

Participação Comunitária em Licitações, cujos procedimentos deverão ser descritos no 

Manual Operacional do Projeto, e incluirá, entre outros, o trabalho não qualificado e 

instalação de equipamentos, reparos ou serviços de manutenção. 

 

Por todo o exposto, verificamos que a contratação dos ACRs encontra respaldo tanto no 

PAD como nas Diretrizes, uma vez tratar-se de uma contratação de serviços de não 

consultoria a ser realizada pelas comunidades no âmbito do Componente 01 do Projeto 

Bahia Produtiva, objetivando prestar serviços de assessoramento técnico comunitário, 

valorizar a mão-de-obra local e incentivar a permanência do jovem no campo”. 

 

Dessa forma, a CAR orientou as Entidades a realizarem a contratação dos Agentes, 

conforme passo a passo discriminado abaixo: 

1) A Entidade deverá divulgar o Edital de seleção simplificada para contratação de um 

Agente Comunitário Rural – ACR ou Agente Comunitário De Apicultura e 

Meliponicultura – ACA juntamente com o Termo de Referência. 

 



2) A Entidade deverá definir uma comissão composta de no mínimo três membros que irá 

avaliar os currículos, que serão enviados pelos interessados em participar da seleção. 

 

3) Os profissionais que tiverem os currículos classificados após aplicação dos critérios 

definidos no Termo de Referência serão convocados a participar de uma entrevista que 

será realizada pela Comissão. Esta etapa será eliminatória. 

Ressaltamos que todas as etapas são acompanhadas pelo técnico responsável pelo 

Território no qual está ocorrendo a Seleção e este, juntamente com a Comissão, assina a 

Ata referente ao respectivo processo. 

Informamos que as atividades previstas no Termo de Referência serão desempenhadas 

pelos Agentes Comunitários contratados durante o período de 03 a 05 anos, com 

dedicação exclusiva, não havendo outra possibilidade de contratação a não ser a celetista 

(Anexo 03). 

Salientamos ainda que as informações de que o contrato do jovem seria de dedicação 

exclusiva e de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT estão previstas nos 

Termos de Referência e na Memória de Cálculo submetidas à aprovação do BIRD, não 

sendo apresentada qualquer objeção aos documentos pelo Banco, conforme Carta de 

Não Objeção emitida em 14 de setembro de 2016. 

No tocante à caracterização da periculosidade, e nada obstante ela ocorra mediante 

perícia a cargo do médico ou engenheiro do trabalho, conforme exigência do “caput” 

do art. 195 do texto celetista, sustentamos aqui, ser ela desnecessária, na medida em 

que resta claro que os jovens Agentes Comunitários Rurais receberam a motocicleta da 

Entidade para ser utilizada como meio de locomoção entre as unidades de produção, se 

limitando ao deslocarmento apenas nas estradas vicinais entre estas unidades. O trabalho 

do jovem não depende da  motocicleta para o seu desenvolvimento. As atividades do 

Agente  consistem em visitas de campo nas unidades, em promover reuniões técnicas, 

facilitar e organizar encontros, multiplicar conhecimento entre os agricultores, enfim 

todas as atividades inerentes a prática agropecuária e desenvolvidas em atividades de 

campo. 

Ressaltamos ainda que não existe qualquer cláusula no contrato de trabalho do ACR 

exigindo o uso da motocicleta como condição para o desempenho das suas atividades. 

Além do mais o direito ao adicional não se estende aos trabalhadores que utilizam o 

veículo de forma habitual e por tempo extremamente reduzido, como ocorre no caso dos 

ACRs. 

d) Dificuldade de licitar o combustível e o seguro veicular:  



A dificuldade de licitar o combustível e o seguro veicular, bem como dos outros itens de 

custeio, foi informada por diversas vezes ao Banco Mundial por meio de e-mails, 

reuniões, bem como na  Missão do Banco realizada em Salvador em dezembro/2016. 

A Coordenação do Projeto apresentou diversas propostas para o Banco visando a 

alteração do procedimento previsto no Manual de Operações do Projeto-MOP, no  que 

diz respeito à exigência de que as cotações de preço sejam entregues presencialmente 

pelas empresas interessadas em participar dos processos na modalidade Shopping. 

Foi informado ao Banco que as Entidades estavam tendo muita dificuldade em realizar o 

processo do Shopping seguindo o procedimento determinado no MOP, tendo em vista a 

distância dos centros urbanos e também pela falta de comércio local para determinadas 

aquisições. O Projeto relatou ainda que a exigência da entrega presencial das cotações 

estava atrasando bastante o processo e muitas vezes impossibilitando a sua realização, 

pois as empresas não estavam comparecendo à Entidade para a entrega das propostas. 

Foi salientado ainda que as empresas mais próximas dos grandes centros urbanos não 

estavam tendo interesse em participar do processo e as empresas localizadas nas 

pequenas cidades, quando possuíam o bem que a Associação desejava adquirir, 

apresentavam um preço bastante superior ao disponível, o que também inviabilizava a 

aquisição. 

Dessa forma, desde que as dificuldades foram relatadas pelos Assistentes Territoriais que 

acompanham as aquisições no âmbito dos subprojetos, a Coordenação do Bahia 

Produtiva solicitou aprovação do Banco para que o procedimento determinado no MOP 

fosse alterado, passando a permitir o envio das propostas pelas empresas interessadas 

por meio dos Correios ou via e-mail.  

 

Dentre as propostas apresentadas pela Coordenação do Projeto estava a de enquadrar os 

itens de custeio (combustível, seguro da moto, material de expediente, impressora, 

notebook, máquina fotográfica, armário de ação, uniforme do ACR/ACA) como Gastos 

Operativos, tendo em vista que com a flexibilização do processo de Shopping para esses 

casos, deixaria de ser obrigatória a entrega presencial das cotações e seria permitido que 

estas fossem enviadas por e-mail, correios, etc. Já as aquisições dos itens provenientes 

dos convênios de investimento, como não seriam enquadradas em Gastos 

Operativos, deveriam ser realizadas de acordo com o MOP, por meio do Shopping 

“presencial” ou de Registro de Preços. Contudo, a proposta de enquadrar os itens de 

custeio e de investimento em categorias diferentes foi rejeitada pelo Banco. 

 

Outra proposta apresentada foi com o envio de uma planilha listando aproximadamente 

3000 itens mais relevantes que serão adquiridos pelas Associações, na qual foram 

informadas as modalidades de licitação consideradas pertinentes para cada caso. Na 

planilha foi sugerido que o Shopping “presencial” fosse dispensado para os itens que 



estavam com maior dificuldade de serem adquiridos, porém mais uma vez a proposta foi 

recusada pelo BIRD. 

e) Ata de Reunião contendo informações incompletas:  

 

A Coordenação do Bahia Produtiva além de fornecer o modelo da ata que deveria ser 

respeitado e seguido pelas Entidades, também reforçou por meio de e-mails e nos 

diversos eventos de capacitação realizados pelo Projeto a importância e necessidade de 

que as atas relatem todo o histórico da licitação. Os Assistentes Territoriais do Bahia 

Produtiva, responsáveis por orientar os processos de licitação no âmbito dos subprojetos, 

foram orientados a acompanhar os processos juntamente com a Comissão de Licitação 

das Entidades, no intuito de evitar que problemas como o relatado neste item 

ocorressem. Entretanto, não podemos deixar de ressaltar que os membros que compõem 

as Entidades são pessoas com baixo nível de escolaridade e sem experiência na 

elaboração de atas, o que tem dificultado na elaboração destes documentos. O grande 

número de processos dessa natureza também impedem um acompanhamento in loco de 

forma integral pelos técnicos.  

 

Ocorre que, mesmo diante desta situação apontada pelo TCE, não podemos deixar de 

informar que, apesar das atas não relatarem os valores ofertados pelas empresas 

presentes nos Shoppings, nas pastas físicas referentes aos respectivos convênios 

encontram-se arquivadas as propostas de preço de todas as empresas participantes, 

sendo constatado que a empresa declarada vencedora na ata é realmente aquela que 

apresentou o menor preço. Em relação às atas que não informam o motivo da 

desclassificação das empresas, resta claro neste documento que este fato ocorreu por 

estas corresponderem à matriz e filial representadas pela mesma pessoa, o que 

caracterizaria uma irregularidade e por esse motivo foram impedidas de participar do 

processo. 

 

O Projeto Bahia Produtiva informa que vem intensificando por meio de capacitações, 

reuniões e e-mail as orientações necessárias para que as atas sejam elaboradas com as 

informações completas. 

f) Licitações realizadas sem observância às Diretrizes do Banco e Regras Nacionais:  

Para a apuração dos fatos apontados neste item do relatório de Auditoria do TCE, o 

Diretor Presidente da CAR publicou uma Portaria compondo uma Comissão para apurar 

os problemas informados no referido relatório. Em 06/07/2017 a Comissão foi instalada e 

decidiu pela convocação dos Assistentes Territoriais para apresentação da  cópia dos 

processos licitatórios realizados por meio de shopping e referentes à seleção de ACR´s e 

consultores. Também decidiu pela realização de interrogatórios junto aos agentes da CAR 

e aos beneficiários envolvidos nos fatos apontados pelo Tribunal.  



Em paralelo foi realizada uma pesquisa no Sistema de Acompanhamento de Convênios e 

Contratos da CAR para a retirada de relatórios gerenciais com informações sobre o 

acompanhamento e descrição das ações registradas pelos Assistentes Territoriais 

responsáveis pelo acompanhamento dos convênios citados no relatório. Por fim, foram 

visitados os municípios nos quais os fatos relatados haviam ocorrido, sendo entrevistados 

os Assistentes Territórias responsáveis pelo Território e as Diretorias e Comissões de 

Licitação das Entidades envolvidas. 

Dessa forma, encaminhamos no Anexo 04 para análise e conhecimento do Banco, o 

Relatório de Sindicância com todas as informações apuradas, bem como com as ações 

que estão sendo adotadas pela Coordenação do Projeto para evitar que problemas como 

os apontados pelo Tribunal ocorram novamente. 

Por oportuno, salientamos que o Projeto Bahia Produtiva vem realizando inúmeros 

eventos de capacitação para os técnicos do Projeto, inclusive para os Assistentes 

Territoriais e Técnicos de Contabilidade contratados para, além de outras atividades, 

acompanhar e orientar as Entidades nos processos de aquisição e prestação de contas 

dos convênios. 

Informamos ainda que no decorrer do ano de 2017, além das capacitações realizadas em 

Salvador, as Assessorias de Aquisições e Financeira e a Subcoordenação de Análise e 

Acompanhamento do Bahia Produtiva se deslocaram mensalmente para diversos 

territórios baianos, nos quais foram realizados encontros com os técnicos, com o objetivo 

de prestar orientações e os esclarecimentos necessários. 

Por fim, em relação ao último apontamento refente aos itens “e” e “f” do documento, 

informamos que os convênios relacionados pela Auditoria não houve comprovação das 

despesas junto ao BIRD, e dessa forma a indicação dos SOEs, não cabe registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RELAÇÃO DE ANEXOS 
 

 
ANEXO 01: 
 

 TABELA ATUALIZADA VALORES DOS CONVENIOS CELEBRADOS PARA OS SUBPROJETOS - 
COMPONENTE 1 E COMPONENTE 2 E VALORES DESEMBOLSADOS USD (milhões)  

 

 VALORES GASTOS POR COMPONENTE - BAHIA PRODUTIVA 
 
 
ANEXO 02:  
 
NOTA TÉCNICA 003/2016 - BAHIA PRODUTIVA: SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA COMUNITÁRIA 
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Anexo 01 

 
 TABELA ATUALIZADA VALORES DOS CONVENIOS CELEBRADOS 

PARA OS SUBPROJETOS - COMPONENTE 1 e COMPONENTE 2 

 

 VALORES DESEMBOLSADOS USD (milhões) E VALORES GASTOS 
POR COMPONENTE - BAHIA PRODUTIVA 

 

 

 

 



                              

META DOS SUBPROJETOS
QTDE. 

CONVENIOS

R$ VALOR CAR        

A

R$ VALOR 

CONTRAPARTIDA 

BENEFICIÁRIOS                        

B

R$ VALOR TOTAL 

CONVENIADO                

C = (A + B)

R$ VALOR DEPOSITADO 

NA CONTA APLICAÇÃO 

D = (E + F) 

R$ VALOR PAGO PELA 

FONTE  BIRD                     

E

R$ VALOR PAGO PELA 

FONTE FUNCEP  

CONTRAPARTIDA ESTADO   

F

R$ VALOR LIBERADO 

PARA  CONTA 

CORRENTE DAS 

ENTIDADES

Apoio à Aliança Prod. Territorial - Custeio 1 36.937,61 7.500,00 44.437,61 0,00 0,00 0,00 0,00

Apoio à Apicultura e Meliponic. - Custeio 53 7.677.392,78 2.769.219,60 10.446.612,39 2.956.681,90 2.851.325,97 105.355,93 2.710.047,16

Apoio à Apicultura Meliponic. - Investimento 2 427.627,85 88.900,00 516.527,85 174.384,27 174.384,27 0,00 20.000,00

Apoio à Aquicultura e Pesca - Custeio 28 2.945.917,92 198.100,00 3.144.017,92 1.215.245,38 1.112.255,45 102.989,93 704.855,29

Apoio a Aquicultura e Pesca - Investim. 2 2.581.024,76 520.000,00 3.101.024,76 0,00 0,00 0,00 0,00

Apoio à Bovinocultura de Leite - Custeio 35 3.502.526,40 89.500,00 3.592.026,40 1.620.235,44 1.557.673,79 62.561,65 999.546,31

Apoio à Bovinocultura de Leite - Investimento 4 5.176.760,07 1.039.509,12 6.216.269,19 1.471.196,30 1.221.196,30 250.000,00 0,00

Apoio à Cad.Prod.Caprinovinocultura - Custeio 62 5.688.539,12 56.700,00 5.745.239,12 2.597.423,31 2.041.532,24 555.891,07 1.575.731,52

Apoio à Cad.Prod.Caprinovinocultura - Invest. 3 2.245.323,30 523.528,93 2.768.852,23 786.083,77 786.083,77 0,00 271.630,00

Apoio à Cad.Prod.Mandiocultura - Custeio 25 1.565.784,41 318.700,00 1.884.484,41 190.554,04 190.554,04 0,00 0,00

Apoio à Cad.Prod.Oleaginosas - Custeio 5 264.981,07 53.900,00 318.881,07 22.080,93 22.080,93 0,00 0,00

Fruticultura - Custeio 34 2.620.860,08 533.800,00 3.154.660,08 312.423,23 312.423,23 0,00 0,00

Socioambientais - Custeio 149 16.422.887,74 385.000,00 16.807.887,74 3.627.731,04 3.381.435,87 246.295,17 3.322.171,04

Socioambientais - Investimento 180 34.996.257,46 5.561.684,67 40.576.715,13 20.046.134,21 17.366.740,68 2.679.393,53 4.623.619,23

TOTAL 585 86.152.820,57 12.146.042,32 98.317.635,90 35.020.173,82 31.017.686,54 4.002.487,28 14.227.600,55

META DOS SUBPROJETOS
QTDE. 

CONVENIOS

R$ VALOR CAR        

A

R$ VALOR 

CONTRAPARTIDA 

BENEFICIÁRIOS                        

B

R$ VALOR TOTAL 

CONVENIADO                

C = (A + B)

R$ VALOR DEPOSITADO 

NA CONTA APLICAÇÃO 

D = (E + F) 

R$ VALOR PAGO PELA 

FONTE  BIRD                     

E

R$ VALOR PAGO PELA 

FONTE FUNCEP  

CONTRAPARTIDA ESTADO   

F

R$ VALOR LIBERADO 

PARA  CONTA 

CORRENTE DAS 

ENTIDADES

Apoio Técnico e Financeiro            (Centrais de Seabra e 

Jacobina)
2 1.810.640,00 77.600,00 1.888.240,00 1.396.330,00 1.096.330,00 300.000,00 844.830,00

TABELA ATUALIZADA VALORES DOS CONVENIOS CELEBRADOS PARA OS SUBPROJETOS - COMPONENTE 1

TABELA ATUALIZADA VALORES DOS CONVENIOS CELEBRADOS PARA OS SUBPROJETOS - COMPONENTE 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

5,0 15,034 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0,0 0,00 20.492.852,62 14.527.321,20 0,0 0,0 0,0

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0,0 0,000 854.830,00 15.000.000,00 0,0 0,0 0,0

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0,0 5.316.695,740 25.133.129,08 12.225.696,10 0,0 0,0 0,0

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0,0 5.316.695,740 46.480.811,7 41.753.017,3 0,0 0,0 0,0

Posição em 31/10/2017

VALORES GASTOS  - BAHIA PRODUTIVA R$ (reais) TOTAL ATE 02/10/2017

VALORES DESEMBOLSADOS - BAHIA PRODUTIVA USD (milhões)

VALORES GASTOS  - BAHIA PRODUTIVA R$ (reais) - componente 1

VALORES GASTOS  - BAHIA PRODUTIVA R$ (reais) componente 2

VALORES GASTOS  - BAHIA PRODUTIVA R$ (reais) componente 3



 

 

 

 
 

 

 

 
Anexo 02 

 

NOTA TÉCNICA 003/2016 - BAHIA PRODUTIVA 

ASSUNTO: SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA COMUNITÁRIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



 

 

 



 

 

 

 



Anexo 03 
 

 MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA O CONVÊNIO DE CUSTEIO 
CONTRATAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS RURAIS – ACRs 
(SALÁRIO, CUSTO ADMINISTRATIVO ANO I, II, III E IV, COMPOSIÇÃO 
DO CUSTO/LOGÍSTICA)  

 

 TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATAÇÃO DOS AGENTES 
COMUNITÁRIOS RURAIS  - ACRs PARA OS SUBPROJETOS DE 
ACESSO A MERCADO E SOCIOAMBIENTAL 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Qtdad

e de 

pessoa

l

Qtdade 

de 

meses

valor 

unitário

Desconto 

INSS
Desconto IR

Valor Liquido 

a receber

Totais 

salários 

bruto

13º salário Férias
Total do 

Salário
INSS (20%) PIS (2,5%) FGTS (8%)

Fundo 

Demissional 

(4%)

PIS/COFINS 

(2,5%)

Total dos 

Encargos

Total Geral por 

profissional

1 12 920,00R$    R$ 101,20 ISENTO R$ 818,80 R$ 11.040,00 R$ 920,00 R$ 306,67 R$ 12.266,67 R$ 2.453,33 R$ 306,67 R$ 981,33 R$ 490,67 R$ 306,67 R$ 4.538,67 R$ 16.805,33

1 12 979,80R$     R$ 107,78 R$ 872,02 R$ 11.757,60 R$ 979,80 R$ 326,60 R$ 13.064,00 R$ 2.612,80 R$ 326,60 R$ 1.045,12 R$ 522,56 R$ 326,60 R$ 4.833,68 R$ 17.897,68

1 12 1.043,49R$  R$ 114,78 R$ 928,70 R$ 12.521,84 R$ 1.043,49 R$ 347,83 R$ 13.913,16 R$ 2.782,63 R$ 347,83 R$ 1.113,05 R$ 556,53 R$ 347,83 R$ 5.147,87 R$ 19.061,03

1 12 1.111,31R$  R$ 122,24 R$ 989,07 R$ 13.335,76 R$ 1.111,31 R$ 370,44 R$ 14.817,52 R$ 2.963,50 R$ 370,44 R$ 1.185,40 R$ 592,70 R$ 370,44 R$ 5.482,48 R$ 20.300,00

1 12 1.183,55R$  R$ 130,19 R$ 1.053,36 R$ 14.202,59 R$ 1.183,55 R$ 394,52 R$ 15.780,65 R$ 3.156,13 R$ 394,52 R$ 1.262,45 R$ 631,23 R$ 394,52 R$ 5.838,84 R$ 21.619,50

95.683,53R$    

Qtdade de 

pessoal

valor 

unitário 

ANO I  

valor 

unitário 

ANO II 

valor unitário 

ANO III 

valor unitário 

ANO IV  

valor unitário 

ANO IV  

1 R$ 920,00 979,80R$        1.043,49R$      1.111,31R$      1.183,55R$           

1 R$ 920,00 979,80R$        1.043,49R$      1.111,31R$      1.183,55R$           

Qtdad

e de 

pessoa

l

Qtdade 

de 

meses

valor 

unitário

Desconto 

INSS

Valor 

Liquido a 

receber

Totais 

salários bruto
13º salário Férias

Total do 

Salário

Total dos 

Encargos

Total dos 

Encargos

1 12 920,00R$    R$ 101,20 R$ 818,80 R$ 11.040,00 R$ 920,00 R$ 306,67 R$ 12.266,67 R$ 4.538,67 R$ 16.805,33 ano 1

1 12 979,80R$     R$ 107,78 R$ 872,02 R$ 11.757,60 R$ 979,80 R$ 326,60 R$ 13.064,00 R$ 4.833,68 R$ 17.897,68 20.480,56R$        

1 12 1.043,49R$  R$ 114,78 R$ 928,70 R$ 12.521,84 R$ 1.043,49 R$ 347,83 R$ 13.913,16 R$ 5.147,87 R$ 19.061,03 21.795,91R$        

1 12 1.111,31R$  R$ 122,24 R$ 989,07 R$ 13.335,76 R$ 1.111,31 R$ 370,44 R$ 14.817,52 R$ 5.482,48 R$ 20.300,00 ano3 22.882,88R$        

1 12 1.183,55R$  R$ 130,19 R$ 1.053,36 R$ 14.202,59 R$ 1.183,55 R$ 394,52 R$ 15.780,65 R$ 5.838,84 R$ 21.619,50 ano 4 R$ 24.354,38

95.683,53R$    ano 5 R$ 89.513,72

Qtdade de 

pessoal

valor 

unitário 

ANO I  

valor 

unitário 

ANO II 

valor unitário 

ANO III 

valor unitário 

ANO IV  

valor unitário 

ANO IV  

1 R$ 920,00 979,80R$    1.043,49R$   1.111,31R$   1.183,55R$      

ano2

Pessoal

SOMA TOTAL 
Agente Comunitário 

Rural (ACR)

* CORREÇÃO DE 6,5% ANUAL PELO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (IPCA)

 Totais 

Pessoal

Agente Comunitário Rural (ACR)

Pessoal

Agente Comunitário 

Rural (ACR) SOMA TOTAL

Pessoal

Agente Comunitário Rural (ACR)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ítem Custo Unitário Quantidade/Ano Custo/Ano

Cartucho de Impressora Preto 55,00R$                                                2 110,00R$                                       

Cartucho de Impressora Colorido 75,00R$                                                2 150,00R$                                       

Recarga Cartucho de Impressora Colorido 15,00R$                                                12 180,00R$                                       

Recarga Cartucho de Impressora Preto 15,00R$                                                12 180,00R$                                       

Computador Portátil 1.500,00R$                                          1 1.500,00R$                                   

Impressora Multifuncional 500,00R$                                             1 500,00R$                                       

Máquina Fotográfica 400,00R$                                             1 400,00R$                                       

Sistema de Posicionamento Global - GPS 1.200,00R$                                          1 1.200,00R$                                   

Armário de Aço para pasta suspensa 350,00R$                                             1 350,00R$                                       

Papel de Oficio ( resma) 17,00R$                                                15 255,00R$                                       

Papel metro ( folha) 0,90R$                                                  48 43,20R$                                         

Pincel atômico ( unidade) 2,50R$                                                  12 30,00R$                                         

Fita adesiva ( unidade) 10,00R$                                                5 50,00R$                                         

Pasta A-Z 6,60R$                                                  50 330,00R$                                       

Pasta Suspensa 2,00R$                                                  50 100,00R$                                       

5.378,20R$                                   

Ítem Custo Unitário Quantidade/Ano Custo/Ano

Cartucho de Impressora Preto 55,00R$                                                1 55,00R$                                         

Cartucho de Impressora Colorido 75,00R$                                                1 75,00R$                                         

Recarga Cartucho de Impressora Colorido 15,00R$                                                12 180,00R$                                       

Recarga Cartucho de Impressora Preto 15,00R$                                                12 180,00R$                                       

Papel de Oficio ( resma) 17,00R$                                                15 255,00R$                                       

Papel metro ( folha) 0,90R$                                                  36 32,40R$                                         

Pincel atômico ( unidade) 2,50R$                                                  10 25,00R$                                         

Fita adesiva ( unidade) 10,00R$                                                5 50,00R$                                         

Pasta A-Z 6,60R$                                                  12 79,20R$                                         

Pasta Suspensa 2,00R$                                                  12 24,00R$                                         

955,60R$                                       

9.200,60R$                        TOTAL/ 5 ANOS

CUSTO ADMINISTRATIVO ANO I

SUB-TOTAL/ANO

CUSTO ADMINISTRATIVO ANO II, III, IV e V

SUB-TOTAL/ANO



 

dias de trabalho/ano Diagnostico/Tec Ater coletivo/Tec Gestão Assoc/Coop Total/Tec

1 162 50 12 52 312

2 156 12 52 262

3 175 50 12 52 362

4 156 12 52 262

5 175 50 12 52 362

824 1560

ANO

km rodados                        

(Ater Coletivo)

Km rodados (gestão 

Assoc/Coop)

TOTAL                          km 

rodados

1 120 520 3640

2 120 520 3140

3 120 520 4140

4 120 520 3140

5 120 520 4140

18200

Preço Rendimento Veículo Custo R$ (Combustível) Tipo de veículo

3,80R$                                  25 2.766,40R$                            MOTO

2.766,40R$                               

145,6 553,28 8.302,75R$      

125,60 477,28R$                                   1.627,28R$      

Motocicleta Nova 100 cc 

+ E.P.I.
6.599,47R$                         1 6.599,47R$             

165,60 629,28R$                                   1.779,28R$      

Seguro da moto 200,00R$                             5 1.000,00R$             125,60 477,28R$                                   1.627,28R$      

Emplacamento IPVA 450,00R$                             5 2.250,00R$             165,60 629,28R$                                   1.779,28R$      

Revisão e manutenção 

(1 motos x 5 vezes/ano)
500,00R$                             5 2.500,00R$             

6.813,12R$      

12.349,47R$          R$ 16.805,33 R$ 78.878,20

7.749,47R$                         1.150,00                          R$ 5.378,20 R$ 3.822,40

8.226,75R$                         R$ 8.302,75 R$ 6.813,12

R$ 30.486,28 R$ 89.513,72 R$ 120.000,00

Média km rodado ida e volta
km Rodados                         

(Diagnóstico + Visitas)

10 3000

Cálculo Combustivel

728

10 3500

250010

10

10

ANO

Composição custos combustível/logistica

TOTAL DE ATIVIDADES INDIVIDUAIS + COLETIVAS

Visita/Tec

TOTAL

3500

2500

250

300

TOTAL ATIVIDADES REALIZADAS

CUSTO TOTAL

Logistica

250

300

250

TOTAL - Atividades realizadas

Litros Combustível



 

 
 

     

      

  

 
 
                                                   Quadro Resumo 

 

      

  

ÍTEM   
VALOR R$ 

 

  

    

 

  

Saláro ACR 
 

 R$          95.683,53  

 

  

Logística 
 

 R$          15.115,87  

 

  

Administrativo 
 

 R$            9.200,60  

 

  
TOTAL    R$ 120.000,00  

 

      

      

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

CONTRATAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS 

RURAIS - ACRs PARA OS SUBPROJETOS DE ACESSO A 

MERCADO E SOCIOAMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador, agosto 2016. 



 

 

 

 I – Introdução  

 

No novo contexto do serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER, com base na Lei 

12.372 de 23 de dezembro de 2011, entende-se que: as vocações regionais e locais são de extrema importância 

para o desenvolvimento sustentável das atividades agrícolas e não agrícolas realizadas nas comunidades. Outro 

fator esta no manejo adequado dos recursos naturais com a utilização de insumos naturais e técnicas de base 

agroecológica, promovendo a utilização de sistemas sustentáveis de produção, dando ênfase nas questões 

ambientais e no uso da água, oferecendo um alimento mais saudável, sem perder em produtividade nem 

retorno econômico para as famílias. Pensando nisso o projeto Bahia Produtiva em parceria com as entidades 

oferecerá um serviço de assessoramento técnico comunitário, valorizando a mão-de-obra local, que será 

capacitada para tal, além de oferecer uma oportunidade para permanência do jovem no campo. Para isso, um 

jovem da comunidade será contratado para assessorar as famílias beneficiárias nestes subprojetos, este “Agente 

Comunitário Rural - ACR” terá a função de acompanhar/assessorar as famílias e multiplicar conhecimentos 

adquiridos em capacitações e experiências nas unidades familiares. 

O/a Agente Comunitário Rural (ACR) prestará assessoria as famílias por 5(cinco) anos, através de atividades 

individuais e coletivas orientadas e supervisionadas por profissionais contratados através de seleção pública. 

Estes supervisores/coordenadores darão suporte técnico aos agentes e farão atividades complementares ao 

serviço de assessoramento. 

As atividades serão orientadas para o processo de produção, agregação de valor e acesso a mercados, 

promovendo o desenvolvimento socioeconômico da cadeia proposta. No entanto a equipe deve ter uma visão 

holística da propriedade, partindo do princípio que existem experiências e práticas ricas e que está tudo 

interligado. 



 

 

 

 II – Objetivo Geral e Específico  

 

Objetivo Geral: Contratação de Agente Comunitário Rural – ACR para prestação de serviços de Assessoramento 

Técnico Comunitário nas áreas de atuação do Projeto Bahia Produtiva. 

Objetivo Específico: 

 

 Apoiar nas ações locais do Bahia Produtiva, difundindo conhecimentos e orientações da rede de ATER 

implantada por território de identidade; 

 Atuar na condução dos problemas locais dos beneficiários para a referida rede e responder, tempestiva e 

prontamente, as dúvidas e demandas de conhecimento técnico que possam ser replicados por um agente 

local, a critério da rede de ATER; 

 Promover o apoio na organização e gestão dos aspectos produtivos e operacionais, de agregação de valor e 

de comercialização das beneficiadas. 

 

 III – Metodologia/Descrição das Atividades  

 

Para o cumprimento das exigências estabelecidas no objeto “Termos de Referência”, as Associações e 

Cooperativas contempladas pelo Projeto Bahia Produtiva contratarão um jovem, mediante processo seletivo 

realizado pela própria entidade, para exercer a função de Agente Comunitário Rural – ACR, para realização de 

assessoria comunitária as famílias beneficiadas através de atividades individuais e comunitárias com base nas 

orientações prestadas por uma equipe multidisciplinar de ATER contratada para esse fim. 

Portanto, os ACRs terão um papel importante na interlocução entre equipe multidisciplinar de ATER e os 

beneficiários/a, exercendo o seu papel de agente multiplicador de técnicas e ações que elevem a produção e a 

produtividade das famílias atendidas. 

O processo metodológico de intervenção desses jovens deve basear-se na gestão do empreendimento, na 

produção, no beneficiamento e no acesso ao mercado. Como medida de salva Guarda Ambiental, toda ação 

deve estar voltada a preservação dos bens naturais, dos agroecossistemas e da biodiversidade. 

O serviço deve estar fundamentado nos seguintes eixos temáticos: 

1. Organização e Gestão Associativa, Cooperativa e Economia Solidária; 

2. Estruturação Socioprodutiva e Ambiental da Unidade de Produção Familiar – UPF; 

3. Agroecologia e Produção Orgânica; 

4. Regularização Ambiental; 
 

 



 

 

5. Manejo e Conservação de água e solo; 
 
6. Segurança Alimentar e Nutricional; 

7. Manejo Sanitário do Rebanho; 

8. Manejo Fitossanitário; 

9. Gestão do Empreendimento e Agregação de Valor; 

10. Boas práticas agroindustriais de produção, processamento, beneficiamento e transformação nas áreas 

de sanidade de produtos de origem animal e vegetal; 

11. Compra em comum de insumos produtivos e venda conjunta da produção; 

12. Comercialização e Mercado; 

13. Acesso a Políticas Públicas Complementares (DAP, PRONAF, PAA, PNAE, Garantia Safra, PNHR, dentre 

outras). 

Toda atividade deve ser registrada através de instrumentos e formulários fornecidos pela SDR/CAR e lançados em 

sistemas (softwares) indicados. 

Para apoiar e qualificar a ação desses agentes comunitários rurais a SDR/CAR contratará, através de seleção 

pública - Diretrizes para Contratação de Serviços Técnicos Financiados por Empréstimo do BIRD -, uma 

prestadora de Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural que contará com equipe multidisciplinar que 

atuará como orientadora técnica dos ACRs, em todo o território da Bahia. Esta equipe será coordenada e 

supervisionada pela equipe técnica do Projeto Bahia Produtiva. 

Todos ACRs passarão por capacitação inicial e continuada, seja pela equipe da SDR/CAR,seja pela equipe de 

supervisão. Os agentes devem multiplicar a experiência adquirida nessas atividades com os demais 

agricultores/a da comunidade. 

O Agente Comunitário Rural (ACR), contratado através do convênio celebrado entre a  

SDR/CAR e a entidade selecionada pelo Projeto Bahia Produtiva passará pela seguinte 

carga horária de capacitação: 

 

Atividade Duração (h) N° de Atividades / Ano Carga Horária (h) 

Oficina* 16 3 48 

Carga Horária Total / 5 Anos 240 

*toda despesa em relação à capacitação dos agentes comunitários é responsabilidade da SDR/CAR. 



 

 

Serão de responsabilidade do Agente Comunitário Rural (ACR) as seguintes 

atividades: ANO I 

ATIVIDADES INDIVIDUAIS 

3.1. Identificação e Cadastro das Famílias: 

 

Com o objetivo de identificar e mobilizar os beneficiários/a serão realizadas atividades individuais de duração 

de 1 (uma) hora para cadastrar as famílias beneficiárias. O cadastro servirá para acompanhar o 

desenvolvimento da família e para monitorar a qualidade do serviço oferecido. 

3.2. Diagnóstico da Unidade de Produção Familiar (DUPF): 

 

Com o objetivo de identificar e sistematizar dados sobre condições sociais, econômicas e ambientais da família 

serão realizadas atividades de duração de 3 (três) horas. O diagnóstico será preenchido em formulário 

disponibilizado pela SDR/CAR e inserido em sistema (software) indicado. 

3.3. Planejamento da Unidade de Produção Familiar (Plano Produtivo): 

 

Plano de ação participativo da unidade familiar, com duração de 3 (três) horas, que visa estabelecer estratégias 

de desenvolvimento das atividades de campo, tendo em vista os interesses da família e dar subsídios para a 

implementação do Plano de Negócio. 

Os dados devem ser sistematizados em forma de relatório e disponibilizados por meio eletrônico a SDR/CAR. 

3.4. Visita Individual (VI): 

 

Visita a Unidade de Produção Familiar (UPF) para orientação das atividades produtivas e de acesso a mercado, 

com base no acumulo da experiência adquirida nas atividades de capacitação e com base na orientação da equipe 

de coordenação. Serão realizadas 3 (três) visitas individuais de duração de 3 (três) horas para cada família 

beneficiaria. 

O ACR deve programar as ações de modo a multiplicar o conhecimento acumulado durante o processo de 

formação inclusive preparando o conteúdo detalhado dos temas que serão tratados durante a visita. As visitas se 

darão de forma sequencial e gradual, de maneira que haja evolução no quadro socioeconômico e ambiental das 

famílias, conforme os seguintes níveis: 



 

 

Nível 01 – Visitas 01, 02 e 03 – Intervenção que estabeleçam a estruturação/organização produtiva da UPF 

racionalizando o uso dos bens naturais e regularizando a situação ambiental da propriedade. Ex.: Mapa de aptidão 

agropecuária; recuperação de pastagens; planejamento de reserva alimentar animal; técnicas de manejo e 

conservação do solo; sistemas de irrigação localizados; cadastro estadual florestal de imóveis rurais (CEFIR); plano 

de recuperação de áreas degradadas (PRAD); licenças ambientais; dentre outros. 

 

Quadro Resumo das Atividades Individuais no ANO I 
 

 

Atividade 

Individual 

Duração (h) Nº máximo de 

Beneficiários 

N° de 

Atividades 

/ Ano 

Carga 

Horária 

Total (h) 

Identificação e Cadastro das Famílias 01 50 01 50 

Diagnóstico da Unidade de Produção 

Familiar (DUPF) 
03 50 01 150 

Planejamento da Unidade de Produção 

Familiar – Plano Produtivo 
03 50 01 150 

Visita Individual (VI) 03 50 03 450 

Carga Horária Total / Ano I 800  

 

ATIVIDADES COMUNITÁRIAS 

3.5. Reunião Comunitária (RC): 

 

Atividade coletiva para socialização e orientação nos eixos temáticos obrigatórios e outros temas de interesse. A 

reunião terá duração de 4 (quatro) horas e terá a participação mínima de 15 (quinze) e máxima de 40 

(quarenta) beneficiários/a. 

3.6. Oficina Comunitária (OC): 

 

Atividade coletiva para instrumentalização e acesso a políticas públicas estruturantes. A reunião terá duração de 

8 (oito) horas e terá a participação mínima de 15 (quinze) pessoas e máxima de 40 (quarenta) beneficiários/a. 



 

 

 

3.7. Dia de Campo (DC): 

 

Atividade coletiva para aplicação de práticas de campo e multiplicação de conhecimentos técnicos. A reunião 

terá duração de 8 (oito) horas e terá a participação mínima de 15 (quinze) pessoas e máxima de 40 (quarenta) 

beneficiários/a. 

Quadro Resumo das Atividades Coletivas 
 

 

Atividade 

Coletiva 

Duração (h) Nº máximo de 

Beneficiários 

N° de Atividades / Ano Carga Horária Total (h) 

Reunião 

Comunitária 

(RC) 

 
4 

 
50 

 
4 

 
16 

Oficina 

Comunitária 

(OC) 

 
8 

 
50 

 
4 

 
32 

Dia de Campo 

(DC) 
8 50 4 32 

Carga Horária Total / Ano I 80 

 

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GERENCIAIS 

3.8. Gestão da Cooperativa/Associação: 

 

Atividade de apoio administrativo, gestão e à prestação de contas do empreendimento produtivo. O apoio 

deverá ter carga horária de 8 (oito) horas semanais. 

Quadro Resumo das Atividades Administrativas 

 

Atividade Duração (h) N° de Atividades / Ano Carga Horária Total 

(h) 

Gestão da 

Cooperativa/Associação 
08 52 416 

Carga Horária Total / ANO I 416 



 

 

ANO II 

ATIVIDADES INDIVIDUAIS 

3.9. Acompanhamento/Atualização do Plano Produtivo: 

 

Atualização do Plano de ação participativo da unidade familiar, com duração de 3 (três) horas, que visa corrigir 

estratégias de desenvolvimento das atividades de campo e dar subsídios para a monitoramento do Plano de 

Negócio. 

Os dados devem ser sistematizados em forma de relatório e disponibilizados por meio eletrônico a SDR/CAR. 

3.10. Visita Individual (VI): 

 

Visita a Unidade de Produção Familiar (UPF) para orientação das atividades produtivas e de acesso a mercado, 

com base no acumulo da experiência adquirida nas atividades de capacitação e com base na orientação da equipe 

de coordenação. Serão realizadas 4 (quatro) visitas individuais, por ano, com duração de 3 (três) horas para cada 

família beneficiária. 

O ACR deve programar as ações de modo a multiplicar o conhecimento acumulado durante o processo de 

formação, inclusive preparando o conteúdo detalhado dos temas que serão tratados durante a visita. 

Sequência do Plano de Ação: 

 

Nível 02 – Visitas 04, 05, 06 e 07 – Promoção de técnicas de maior eficiência produtiva com base nos 

conhecimentos adquiridos nas capacitações e nas experiências aplicadas. Planejamento da produção (quantidade, 

qualidade e regularidade). Implantação de práticas de processamento e agregação  de valor. Ex.: Rotação de 

pastagem; evolução de rebanho; manejo sanitário; utilização de insumos naturais; processamento de alimentos; 

dentre outros. 

Quadro Resumo das Atividades Individuais do ANO II 
 

Atividade 

Individual 

Duração 

(h) 

Nº máximo de 

Beneficiários 

N° de 
Atividades 

/ Ano 

Carga Horária 

Total (h) 

Acompanhamento/atualização 
do Plano Produtivo 

 
03 

 
50 

 
01 

 
150 

Visita Individual (VI) 03 50 04 600 

Carga Horária Total / Ano II 750 

 

 

 

 

 



 

 

 

ATIVIDADES COMUNITÁRIAS 

3.11. Reunião Comunitária (RC): 

 

IDEM ÍTEM 3.5. 

3.12. Oficina Comunitária (OC): 

 

IDEM ÍTEM 3.6. 

 

3.13. Dia de Campo (DC): 

 

ÍDEM ÍTEM 3.7. 

 

Quadro Resumo das Atividades Coletivas do ANO II 
 

Atividade 

Coletiva 
Duração (h) 

Nº máximo de 

Beneficiários 

N° de Atividades 

/ Ano 

Carga Horária 

Total (h) 

Reunião 

Comunitária 

(RC) 

 
4 

 
50 

 
4 

 
16 

Oficina 

Comunitária 

(OC) 

 
8 

 
50 

 
4 

 
32 

Dia de Campo 

(DC) 
8 50 4 32 

Carga Horária Total / Ano II 80 

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GERÊNCIAIS 

 

3.14. Gestão da Cooperativa/Associação: 

ÍDEM ÍTEM 3.8. 

 
 

 

 



 

 

 

Quadro Resumo das Atividades Administrativas do ANO II 
 

ANO III   ATIV IDADES INDIVIDUAIS. 

 

 

 

 

 

3.15. Acompanhamento/Atualização do Plano Produtivo: 

 

ÍDEM ÍTEM 3.9. 

 

3.16. Atualização do Diagnóstico da Unidade de Produção Familiar (Marco I): 

 

Com o objetivo de atualizar dados sobre condições sociais, econômicas e ambientais da família serão realizadas 

atividades de duração de 3 (três) horas. O diagnóstico será preenchido em formulário disponibilizado pela 

SDR/CAR e inserido em sistema (software) indicado. 

 

3.17. Visita Individual (VI): 

 

Visita a Unidade de Produção Familiar (UPF) para orientação das atividades produtivas e de acesso a mercado, 

com base no acumulo da experiência adquirida nas atividades de capacitação e com base na orientação da equipe 

de coordenação. Serão realizadas 4 (quatro) visitas individuais de duração de 3 (três) horas cada. 

O ACR deve programar as ações de modo a multiplicar o conhecimento acumulado durante o processo de 

formação, inclusive preparando o conteúdo detalhado dos temas que serão tratados durante a visita. 

Sequência do Plano de Ação: 

 

Nível 03 – Visitas 08, 09,10, e 11 – Maior nível organizativo, melhor qualidade nos produtos ofertados, acesso a 

mercados diferenciados. Ex.: Acesso aos mercados institucionais, mercados privados, selos  de inspeção sanitária, 

embalagem, dentre outros. 

Atividade Duração (h) N° de Atividades / Ano 
Carga Horária Total 

(h) 

Gestão da 
Cooperativa/Associação 

08 52 416 

 
Carga Horária Total / ANO II 

416 

 



 

 

 

Quadro Resumo das Atividades Individuais ANO III 

 

Atividade 

Individual 

Duração (h) Nº máximo de 

Beneficiários 

N° de 

Atividades / 

Ano 

Carga Horária 

Total (h) 

Acompanhamento/atualizaç 

ão do Plano Produtivo 
03 50 01 150 

Diagnóstico da Unidade de 

Produção Familiar (DUPF) 
03 50 01 150 

Visita Individual (VI) 03 50 04 600 

Carga Horária Total / Ano III 900 

 

ATIVIDADES COMUNITÁRIAS 

 

3.18. Reunião Comunitária (RC): 

 

IDEM ÍTEM 3.5. 

3.19. Oficina Comunitária (OC): 

 

IDEM ÍTEM 3.6. 

3.20. Dia de Campo (DC): 

 

ÍDEM ÍTEM 3.7. 

Quadro Resumo das Atividades Coletivas do ANO III 

 

Atividade 

Coletiva 

Duração (h) Nº máximo de 

Beneficiários 

N° de Atividades / 

Ano 

Carga Horária 

Total (h) 

Reunião Comunitária 

(RC) 
4 50 4 16 

Oficina Comunitária (OC) 8 50 4 32 

Dia de Campo (DC) 8 50 4 32 

Carga Horária Total / Ano III 80 

 

 

 

 



 

 

 

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GERÊNCIAIS 

 

3.21. Gestão da Cooperativa/Associação: 

 

ÍDEM ÍTEM 3.8. 

 

Quadro Resumo das Atividades Administrativas do ANO III 
 

 

Atividade Duração (h) N° de Atividades / Ano 
Carga Horária Total 

(h) 

Gestão da 

Cooperativa/Associação 
08 52 416 

Carga Horária Total / ANO III 416 



 

ANO IV 

 

ATIVIDADES INDIVIDUAIS. 

 

3.22. Acompanhamento/Atualização do Plano Produtivo: 

 

ÍDEM ÍTEM 3.9. 

 

 

3.23. Visita Individual (VI): 

 

Visita a Unidade de Produção Familiar (UPF) para orientação das atividades produtivas e de acesso a mercado, 

com base no acumulo da experiência adquirida nas atividades de capacitação e com base na orientação da equipe 

de coordenação. Serão realizadas 4 (quatro) visitas individuais de duração de 3 (três) horas cada. 

O ACR deve programar as ações de modo a multiplicar o conhecimento acumulado durante o processo de 

formação, inclusive preparando o conteúdo detalhado dos temas que serão tratados durante a visita. 

Visitas 12, 13, 14 e 15. 

 

Quadro Resumo das Atividades Individuais do ANO IV 
 

 

 

Atividade 

individual 

 
Duração (h) 

Nº máximo 

de      

Beneficiários 

N° de Atividades / 

Ano 

Carga Horária 

Total (h) 

Acompanhamento/atualiz 

ação do Plano Produtivo 
03 50 01 150 

Visita Individual (VI) 03 50 04 600 

Carga Horária Total / Ano IV 750 



 

 

 

ATIVIDADES COMUNITÁRIAS 

 

3.24. Reunião Comunitária (RC): 

 

IDEM ÍTEM 3.5. 

 

 

3.25. Oficina Comunitária (OC): 

 

IDEM ÍTEM 3.6. 

 

3.26. Dia de Campo (DC): 

 

ÍDEM ÍTEM 3.7. 

 

Quadro Resumo das Atividades Coletivas do ANO IV 
 

 

Atividade 

Coletiva 
Duração (h) 

Nº máximo de 

Beneficiários 

N° de Atividades 

/ Ano 

Carga Horária 

Total (h) 

Reunião 

Comunitária 

(RC) 

 
4 

 
50 

 
4 

 
16 

Oficina 

Comunitária 

(OC) 

 
8 

 
50 

 
4 

 
32 

Dia de Campo 

(DC) 
8 50 4 32 

Carga Horária Total / Ano IV 80 



 

 

 

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GERÊNCIAIS 

 

3.27. Gestão da Cooperativa/Associação: 

 

ÍDEM ITEM 3.8. 

 

Quadro Resumo das Atividades Administrativas do ANO IV 
 

 

Atividade Duração (h) N° de Atividades / Ano 
Carga Horária Total 

(h) 

Gestão da 

Cooperativa/Associação 
08 52 416 

Carga Horária Total / ANO IV 416 

 

ANO V 

ATIVIDADES INDIVIDUAIS. 

 

3.28. Acompanhamento/Atualização do Plano Produtivo: 

 

ÍDEM ÍTEM 3.9. 

 

 

3.29. Atualização do Diagnóstico da Unidade de Produção Familiar (Marco II): 

 

Com o objetivo de atualizar dados sobre condições sociais, econômicas e ambientais da família serão realizadas 

atividades de duração de 3 (três) horas. O diagnóstico será preenchido em formulário disponibilizado pela 

SDR/CAR e inserido em sistema (software) indicado. 

 

 

 

 



 

3.30. Visita Individual (VI): 

 

ÍDEM ÍTEM 3.22. 

 

Visitas 16,17,18 e 19. 

 

Quadro Resumo das Atividades Individuais 
 

 

 

Atividade Duração (h) 
Nº máximo de 

Beneficiários 

N° de Atividades / 

Ano 

Carga Horária 

Total (h) 

INDIVIDUAL 

Acompanhamento/ 

atualização do Plano 

Produtivo 

 
03 

 
50 

 
01 

 
150 

Diagnóstico da 

Unidade de 

Produção Familiar 

(DUPF) 

 

 
03 

 

 
50 

 

 
01 

 

 
150 

Visita Individual (VI) 03 50 04 600 

Carga Horária Total / Ano V 900 

 

 

ATIVIDADES COMUNITÁRIAS. 

 

3.31. Reunião Comunitária (RC): 

 

IDEM ÍTEM 3.5. 

3.32. Oficina Comunitária (OC): 

 

IDEM ÍTEM 3.6. 

 

3.33. Dia de Campo (DC): 

 

ÍDEM ÍTEM 3.7. 



 

 

Quadro Resumo das Atividades Coletivas do ANO V 
 

 

Atividade 
Duração 

(h) 

Nº máximo de 

Beneficiários 

N° de Atividades 

/ Ano 

Carga Horária 

Total (h) 

COLETIVA 

Reunião Comunitária 4 50 4 16 

(RC)     

Oficina Comunitária 

(OC) 
8 50 4 32 

Dia de Campo (DC) 8 50 4 32 

Carga Horária Total / Ano V 80 

 

 

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GERÊNCIAIS 

 

3.34. Gestão da Cooperativa/Associação: 

 

ÍDEM ITEM 3.8. 

 

Quadro Resumo das Atividades Administrativas do ANO V 
 

 

Atividade Duração (h) N° de Atividades / Ano 
Carga Horária Total 

(h) 

Gestão da 

Cooperativa/Associação 
08 52 416 

Carga Horária Total / ANO V 416 

 

 IV – Qualificação/Perfil do Agente Comunitário Rural - ACR  

 

Devem ser jovens entre 18 e 29 anos, residentes na comunidade ou no entorno, possuir afinidade com os eixos 

temáticos e ter facilidade com o trabalho em equipe. Essa afinidade deve ser comprovada por verificação de 

conhecimento a ser definida, antes do inicio do processo seletivo e regulamentada pela Coordenação do 

Programa. 



 

 

Prioritariamente serão contratados jovens egressos da Rede Estadual de Educação Profissional, conforme Lei Nº 

13.459 de 10 de Dezembro de 2015. 

São obrigatórias as seguintes qualificações: 

Mínimo de 2º Grau completo; 

Domínio de Informática Básica (World, Excel, Power Point) 

Possuir Carteira Nacional de Habilitação para Motocicleta - Categoria A*. 

 

*No ato da assinatura do contrato de prestação de serviço o ACR deverá apresentar a sua carteira de habilitação, 

categoria A, com cópia que deverá ser anexada ao contrato de trabalho. 

O Jovem terá dedicação exclusiva, com jornada de 40 h de trabalho e contrato de Consolidação das Leis 

Trabalhistas – CLT, com recolhimento de todos os encargos trabalhistas sob responsabilidade da entidade 

contratante. 

Este jovem estará sob Supervisão de Equipe Multidisciplinar de ATER a ser contratada pela SDR/CAR, podendo a 

critério da CAR, mediante parecer de acompanhamento, ser substituído a qualquer tempo, obedecendo a 

norma legal vigente. 

Cada Agente Comunitário Rural ficará responsável no máximo por 50 (cinquenta) famílias**. 

 

ACR FAMÍLIAS 

1 50 

 

 

**Nota - Em casos excepcionais, poderá ser admitido técnico acima de 29 anos que se enquadre no perfil 

estabelecido e que tenha experiência anterior devidamente comprovada como Agente (Agente Comunitário 

Rural – ACR ou Agente Comunitário de Apicultura – ACA) 

 V – Atribuições do Agente Comunitário Rural – ACR  

 

 Mobilizar e identificar os beneficiários/a; 

 Atender as demandas e solicitações da Equipe Multidisciplinar; 

 Realizar visitas regulares as propriedades dos beneficiários; 

 Multiplicar os conhecimentos adquiridos nas capacitações e atividades de campo; 

 Realizar e Participar de reuniões comunitárias de diagnóstico e de planejamento; 

 Aplicar soluções sustentáveis aos sistemas de produção, levando em consideração o saber local e 

cultural de sua comunidade; 

 Auxiliar no trabalho de prestação de conta físico – financeira da cooperativa/associação; 



 

 Encaminhar com a devida presteza, os problemas não resolvidos localmente, para a adequada solução 

da equipe multidisciplinar do Programa; 

 Sugerir conteúdos alternativos, visitas técnicas a outros empreendimentos com soluções exitosas ou a 

outras entidades afins que possam, de algum modo contribuir com a melhorias dos processos adotados 

no empreendimento; 

 Auxiliar nas aquisições (licitações) da associação/cooperativa; 

 Auxiliar no arquivamento e na inserção de documentos e formulários nos “softwares” indicados pela 

CAR 



 

 

 

 VI – Prazo/Cronograma Físico e Financeiro  
 

O prazo para execução dos serviços será de 60 (sessenta) meses, podendo ser prorrogado, nos termos da Lei Estadual no 9.433, de 01 de março de 2005. 

Cronograma Físico – ANO I 

 

 

 
ITEM 

 

 
ATIVIDADE/AÇÃO 

 

CRONOGRAMA (DIA/MÊS/ANO) 

Mês 

01 

Mês 

02 

Mês 

03 

Mês 

04 

Mês 

05 

Mês 

06 

Mês 

07 

Mês 

08 

Mês 

09 

Mês 

10 

Mês 

11 

Mês 

12 

1 Identificação e Cadastro das Famílias 25 25           

2 
Diagnóstico da Unidade de Produção 

Familiar (DUPF) 

 
10 20 20 

        

3 
Planejamento da Unidade de Produção 

Familiar (Projeto Produtivo) 

  
10 20 20 

       

 
4 

Visita Técnica 1     10 20 20      

Visita Técnica 2       10 20 20    

Visita Técnica 3         10 20 20  

5 Reunião Comunitária (RC) 1 1 1 1         

6 Oficina Comunitária (OC)     1 1 1 1     

7 Dia de Campo (DC)         1 1 1 1 

8 Gestão da Cooperativa/Associação 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

QUANTIDADE DE ATIVIDADES 30 40 35 45 35 25 35 25 35 25 25 5 



Cronograma Físico - ANO II 

 

 

 

 
ITEM 

 

 
ATIVIDADE/AÇÃO 

 

CRONOGRAMA (DIA/MÊS/ANO) 

Mês 

13 

Mês 

14 

Mês 

15 

Mês 

16 

Mês 

17 

Mês 

18 

Mês 

19 

Mês 

20 

Mês 

21 

Mês 

22 

Mês 

23 

Mês 

24 

1 
Acompanhamento/Atualização do 

Plano Produtivo 
10 20 20 

         

 

 
2 

Visita Técnica 1   10 20 20        

Visita Técnica 2     10 20 20      

Visita Técnica 3       10 20 20    

Visita Técnica 4         10 20 20  

3 Reunião Comunitária (RC) 1 1 1 1         

4 Oficina Comunitária (OC)     1 1 1 1     

5 Dia de Campo (DC)         1 1 1 1 

6 Gestão da Cooperativa/Associação 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

QUANTIDADE DE ATIVIDADES 15 35 45 35 25 35 25 35 25 25 5 5 



Cronograma Físico - ANO III 

 

 

 

 

 

 

 
ITEM 

 

 
ATIVIDADE/AÇÃO 

 

CRONOGRAMA (DIA/MÊS/ANO) 

Mês 

25 

Mês 

26 

Mês 

27 

Mês 

28 

Mês 

29 

Mês 

30 

Mês 

31 

Mês 

32 

Mês 

33 

Mês 

34 

Mês 

35 

Mês 

36 

1 
Acompanhamento/Atualização do 

Plano Produtivo 
10 20 20 

         

 

 
2 

Visita Técnica 1   10 20 20        

Visita Técnica 2     10 20 20      

Visita Técnica 3       10 20 20    

Visita Técnica 4         10 20 20  

3 Reunião Comunitária (RC) 1 1 1 1         

4 Oficina Comunitária (OC)     1 1 1 1     

5 Dia de Campo (DC)         1 1 1 1 

6 Gestão da Cooperativa/Associação 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

7 
Atualização do Diagnóstico da Unidade 

de Produção Familiar (MARCO I) 

         
10 20 20 

QUANTIDADE DE ATIVIDADES 15 35 45 35 25 35 25 35 25 35 45 25 



Cronograma Físico - ANO IV 

 

 

 

 
ITEM 

 

 
ATIVIDADE/AÇÃO 

 

CRONOGRAMA (DIA/MÊS/ANO) 

Mês 

37 

Mês 

38 

Mês 

39 

Mês 

40 

Mês 

41 

Mês 

42 

Mês 

43 

Mês 

44 

Mês 

45 

Mês 

46 

Mês 

47 

Mês 

48 

1 
Acompanhamento/Atualização do 

Plano Produtivo 
10 20 20 

         

 

 
2 

Visita Técnica 1   10 20 20        

Visita Técnica 2     10 20 20      

Visita Técnica 3       10 20 20    

Visita Técnica 4         10 20 20  

3 Reunião Comunitária (RC) 1 1 1 1         

4 Oficina Comunitária (OC)     1 1 1 1     

5 Dia de Campo (DC)         1 1 1 1 

6 Gestão da Cooperativa/Associação 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

QUANTIDADE DE ATIVIDADES 15 35 45 35 25 35 25 35 25 25 5 5 



 

 

Cronograma Físico - ANO V 

 

 

 
ITEM 

 

 
ATIVIDADE/AÇÃO 

 

CRONOGRAMA (DIA/MÊS/ANO) 

Mês 

49 

Mês 

50 

Mês 

51 

Mês 

52 

Mês 

53 

Mês 

54 

Mês 

55 

Mês 

56 

Mês 

57 

Mês 

58 

Mês 

59 

Mês 

60 

1 
Acompanhamento/Atualização do 

Plano Produtivo 
10 20 20 

         

 

 
2 

Visita Técnica 1   10 20 20        

Visita Técnica 2     10 20 20      

Visita Técnica 3       10 20 20    

Visita Técnica 4         10 20 20  

3 Reunião Comunitária (RC) 1 1 1 1         

4 Oficina Comunitária (OC)     1 1 1 1     

5 Dia de Campo (DC)         1 1 1 1 

6 Gestão da Cooperativa/Associação 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

7 
Atualização do Diagnóstico da Unidade 

de Produção Familiar (MARCO I) 

         
10 20 20 

QUANTIDADE DE ATIVIDADES 15 35 45 35 25 35 25 35 25 35 45 25 



 

 

Cronograma Financeiro 

 

 

 

 

ITEM 
 

ATIVIDADE/AÇÃO 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO 

ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

1 Salários e Encargos do ACR R$ 16.805,33 R$ 78.878,20 

2 Recursos Administrativos R$ 5.378,20 R$ 3.822,40 

3 Logística R$ 8.302,75 R$ 6.813,12 

 
TOTAL DE DESEMBOLSO R$ 

 
(1ª Parcela) R$30.486,28 

R$ 42.276,47 (2ª parcela) R$ 47.237,26 (3ª parcela) 

R$ 20.480,56 R$ 21.795,91 R$ 22.882,88 R$ 24.354,38 

 

 

 

*A primeira parcela será repassada para a conta corrente da associação, após a assinatura e publicação do convênio. 

 

**A segunda e terceira parcelas serão repassadas para a conta fundo no 14º mês e no 38º mês mediante apresentação de prestação de contas físicas e financeiras das 

parcelas anteriores, e repassadas a conta corrente apenas, os valores referentes ao exercício de cada ano. 



 

 

 

 VII – Custo  

 

1. Pagamento de pessoal: 

 

 

Pessoal 

Qtdade 

de 

pessoal 

Qtdade 

de 

meses 

 
valor 

unitário 

 
Desconto 

INSS 

Valor 

Liquido a 

receber 

 
Totais 

salários bruto 

 

13º salário 

 

Férias 

 
Total do 

Salário 

 
Total dos 

Encargos 

 
Total dos 

Encargos 

 
 
 

 
Agente 

Comunitário Rural 

(ACR) 

1 12 R$ 920,00 R$ 101,20 R$ 818,80 R$ 11.040,00 R$ 920,00 R$ 306,67 R$ 12.266,67 R$ 4.538,67 R$ 16.805,33 

1 12 R$ 979,80 R$ 107,78 R$ 872,02 R$ 11.757,60 R$ 979,80 R$ 326,60 R$ 13.064,00 R$ 4.833,68 R$ 17.897,68 

1 12 R$ 1.043,49 R$ 114,78 R$ 928,70 R$ 12.521,84 R$ 1.043,49 R$ 347,83 R$ 13.913,16 R$ 5.147,87 R$ 19.061,03 

1 12 R$ 1.111,31 R$ 122,24 R$ 989,07 R$ 13.335,76 R$ 1.111,31 R$ 370,44 R$ 14.817,52 R$ 5.482,48 R$ 20.300,00 

1 12 R$1.183,55 R$ 130,19 R$ 1.053,36 R$ 14.202,59 R$ 1.183,55 R$ 394,52 R$ 15.780,65 R$ 5.838,84 R$ 21.619,50 

SOMA TOTAL R$ 95.683,53 

 
Pessoal 

Qtdade de 

pessoal 

valor 

unitário 

ANO I 

valor 

unitário 

ANO II 

valor 

unitário 

ANO III 

valor 

unitário 

ANO IV 

valor 

unitário 

ANO IV 

Agente Comunitário Rural (ACR) 1 R$ 920,00 R$ 979,80 R$ 1.043,49 R$ 1.111,31 R$ 1.183,55 

 

 

*Encargos: INSS (20% do total do salário) + PIS (2,5% do total do salário) + FGTS (8% do total do salário) + Fundo de Demissão (4% do total do salário) + PIS/COFINS (2,5% 

do total do salário) = Total de Encargos. 



 

 

 

2. Custo de Logística. 

 

Cálculo Combustivel 

Preço Rendimento Veículo Litros Combustível Custo R$ (Combustível)  Tipo de veículo 

R$ 3,80 25 728 R$ 2.766,40  MOTO 

CUSTO TOTAL R$ 2.766,40 

 

 

 

Logistica 

Motocicleta Nova 100 cc + E.P.I. R$ 6.599,47 1 R$ 6.599,47 

Seguro da moto R$ 200,00 5 R$ 1.000,00 

Emplacamento IPVA R$ 450,00 5 R$ 2.250,00 

Revisão e manutenção (1 motos 
x 5 vezes/ano) 

 

R$ 500,00 
 

5 
 

R$ 2.500,00 

TOTAL R$ 12.349,47 

 



 

3. Custo Administrativo 

 

CUSTO ADMINISTRATIVO ANO I 

Ítem Custo Unitário Quantidade/Ano Custo/Ano 

Cartucho de Impressora Preto R$ 55,00 2 R$ 110,00 

Cartucho de Impressora Colorido R$ 75,00 2 R$ 150,00 

Recarga Cartucho de Impressora 
Colorido 

R$ 15,00 12 R$ 180,00 

Recarga Cartucho de Impressora 
Preto 

R$ 15,00 12 R$ 180,00 

Computador Portátil R$ 1.500,00 1 R$ 1.500,00 

Impressora Multifuncional R$ 500,00 1 R$ 500,00 

Máquina Fotográfica R$ 400,00 1 R$ 400,00 

Sistema de Posicionamento 
Global - GPS 

R$ 1.200,00 1 R$ 1.200,00 

Armário de Aço para pasta 
suspensa 

R$ 350,00 1 R$ 350,00 

Papel de Oficio ( resma) R$ 17,00 15 R$ 255,00 

Papel metro ( folha) R$ 0,90 48 R$ 43,20 

Pincel atômico ( unidade) R$ 2,50 12 R$ 30,00 

Fita adesiva ( unidade) R$ 10,00 5 R$ 50,00 

Pasta A-Z R$ 6,60 50 R$ 330,00 

Pasta Suspensa R$ 2,00 50 R$ 100,00 

SUB-TOTAL/ANO R$ 5.378,20 



 

CUSTO ADMINISTRATIVO ANO II, III, IV e V 

Ítem Custo Unitário Quantidade/Ano Custo/Ano 

Cartucho de Impressora Preto R$ 55,00 1 R$ 55,00 

Cartucho de Impressora Colorido R$ 75,00 1 R$ 75,00 

Recarga Cartucho de Impressora 
Colorido 

R$ 15,00 12 R$ 180,00 

Recarga Cartucho de Impressora 
Preto 

R$ 15,00 12 R$ 180,00 

Papel de Oficio ( resma) R$ 17,00 15 R$ 255,00 

Papel metro ( folha) R$ 0,90 36 R$ 32,40 

Pincel atômico ( unidade) R$ 2,50 10 R$ 25,00 

Fita adesiva ( unidade) R$ 10,00 5 R$ 50,00 

Pasta A-Z R$ 6,60 12 R$ 79,20 

Pasta Suspensa R$ 2,00 12 R$ 24,00 

SUB-TOTAL/ANO R$ 955,60 

TOTAL/ 5 ANOS R$ 9.200,60 
 

 

RESUMO FINANCEIRO 

 

ÍTEM VALOR R$ 

Saláro ACR R$ 95.683,53 

Logística R$ 15.115,87 

Administrativo R$ 9.200,60 

TOTAL R$120.000,00 



 

 

 

 VIII – Monitoramento/Avaliação do Serviço  

 

Como forma de valorar o controle social e primar pela qualidade do serviço de assessoria comunitária aos 

beneficiários/a do projeto, o monitoramento e a avaliação do programa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

do Bahia Produtiva utilizará ferramentas/instrumentos de acompanhamento em parcerias com os Colegiados 

Territoriais (CODETERs) e Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável (CMDS). Além disso, a 

SDR/CAR estabelecerá metas a serem cumpridas pela Associação/Cooperativa em relação às atividades a serem 

realizadas. 

As atividades terão a orientação, acompanhamento e supervisão de um servidor designando da SDR/CAR que 

fará monitoramentos periódicos no intuito de avaliar o andamento do serviço. A SDR/CAR fornecerá todos os 

formulários de registros, ficando sob responsabilidade da Associação/Cooperativa, através de seus ACRs, todas 

as prestações de contas físicas. A SDR/CAR utilizará sistema (software) informativo para lançamento dos 

formulários, facilitando o acompanhamento simultâneo das atividades. Todo atividade realizada deve ter 

registro lançado no sistema e arquivado durante a execução e depois da prestação de contas do convênio por 

um período não inferior a 5 (cinco) anos. 

Os principais aspectos a serem avaliados no monitoramento são: 

 

 Se o ACR está adotando metodologias que promovam o desenvolvimento sustentável, a partir de 

sistemas de produção que minimizem o uso dos recursos naturais, valorizem o conhecimento local, 

empírico e científico; 

 Se a assessoria está incentivando à transição agroecológica e produção orgânica, com respeito à 

diversidade cultural e as especificidades dos diversos agroecossistemas; 

 Se o serviço está transformando a realidade do empreendimento para que os beneficiários possam 

atingir sua emancipação econômica; 

 Se existe uma valorização da organização social e comunitária; 

 Dentre outros aspectos. 

 

Os principais indicadores a serem apontados como resultado de uma assessoria de qualidade são: 



 

 

Quantidade 

 

 

 Nº de famílias que acessaram Políticas Públicas (Pronaf, Garantia SAFRA ,PAA, PNAE, 

...,Fomento Semiárido); 

 Nº de famílias que melhoraram sua renda; 

 Nº de famílias que garantiram segurança alimentar e nutricional; 

 Nº de famílias que acessaram recursos tecnológicos; 

 Nº de famílias que acessaram água para produção; 

 Nº de propriedades que se regularizaram ambientalmente; 

 Nº de famílias que agregaram valor ao seu produto; 

 Nº de famílias que garantiram acesso a mercados diferenciados; 

 Dentre outros. 

Qualidade 

 Famílias que melhoraram sua qualidade de vida; 

 Famílias que se organizaram socialmente e em comunidade; 

 Equidade nas relações de gênero, geração, raça e etnia; 

 Famílias que atingiram sua emancipação econômica e ambiental; 

 Aumento produtivo com aplicação de novos recursos tecnológicos; 

 Dentre outros. 



 

 

 

 

 

Cronograma de Monitoramento e Avaliação – Em campo 
 

 

Roteiros MÊS 

OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO 

I* X   X   X  

II*  X   X   X 

III* X  X   X   

IV*  X  X  X   

V*   X  X  X  



 

 

 

 

 

 

 IX – Considerações Finais  

 

Um modelo de gestão de um serviço de assessoria comunitária de qualidade é aquele que tem 

como foco a satisfação do beneficiário. Levando um serviço de qualidade superior e 

envolvendo todos os indivíduos, ressaltando a importância de cada um no resultado obtido. E 

que tenha como resultado global e final, a melhoria na renda, no conhecimento e na qualidade 

de vida de todos os envolvidos no programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

Anexo 04 
 

COMISSÃO DE SINDICÂNCIA  

 PORTARIA Nº 063/2017 

RELATÓRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMISSÃO DE SINDICÂNCIA – PORTARIA Nº 063/2017 

 

RELATÓRIO 

 

A Comissão de Sindicância designada pela Portaria nº 063/2017, reuniu-se para apurar 

os fatos apontados e relacionados no relatório de auditoria do Tribunal de Contas do 

Estado da Bahia – TCE, emitido pela 4ª Coordenadoria de Controle Externo – gerência 

4D, com base no Contrato de Auditoria para o Acordo de Empréstimo nº 8415-BR, 

Projeto Bahia Produtiva.   

Após consultarmos os documentos relacionados ao processo, ao sistema SACC da CAR 

e a realização de diligências junto aos envolvidos, apresentamos o presente relatório com 

as conclusões e recomendações necessárias ao saneamento dos fatos apontados. 

1 – Ocorrências relevantes apontadas nas inspeções do TCE: 

“documento transcrito do relatório do TCE – grifos nosso.” 

f.1) Inexistência de competição entre licitantes com grau de parentesco. 

 

Nos exames dos procedimentos licitatórios procedidos para execução dos 

Convênios nos 042, 076, 107, 153, 160, 182, 370 e 457/2016 constatamos que as 

empresas concorrentes eram controladas por sócios com relações de parentesco, 

consistindo na prática colusiva prevista na subitem 'a', letra ' iii ', supra transcrito. 

Em todos os casos, as empresas Luciara Pereira Miranda Santiago – ME (CCL 

Papelaria ), PSA Papelaria e Suprimentos Ltda. - ME (PSA Papelaria) e Antônio 

Sérgio Alves Santiago – ME (VRB Papelaria) concorreram entre si para o 

fornecimento de equipamentos eletrônicos e de informática previstos no plano de 

aplicação dos convênios celebrados. 

 

Ocorreu que, em pesquisa junto ao Sistema SIARCO, da Junta Comercial da 

Bahia,  constatamos que os sócios administradores dessas empresas mantém 

relações de parentesco. Assim, os sócios da CCL e VRB são cônjuges, enquanto 

que a PSA tem como sócios a Sra. Luciara Pereira Miranda Santiago e seu filho 

Lucas Miranda Santiago. 

 

Situação semelhante quanto a natureza da irregularidade ocorreu na contratação 

de Consultor Especialista para a Elaboração e o Acompanhamento dos Planos de 

Negócios, para execução dos Convênios nos 383 e 347/2016, ambos no município 

de Capela do Alto Alegre. Neste caso, os candidatos Sávio Cavalcante de Oliveira 

Sampaio e Mychel de Oliveira Figueredo dos Santos concorreram com Joéliton 

Alves dos Santos, sagrando-se vencedor o primeiro dos nomes mencionados. 

 



 

 

 

 

Contudo, ao analisarmos os currículos apresentados, verificamos que os 

candidatos Sávio e Mychel são sócios na empresa Oliveira & Sampaio 

Consultoria e Reciclagem Ltda. (ASO Consultoria), fato ratificado por consulta 

feita no site da empresa (http://www.asoconsultoria.com.br), onde os 

profissionais compõem a equipe técnica. 

 

Situação igualmente irregular foi observada em relação a cotações para compra 

de motocicleta para atendimento dos Convênios nos  076, 160 e 370/2016. 

Nesses casos, foram convidadas potenciais empresas titulares de mesma base 

de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), embora sendo unidades 

comerciais diferentes (matriz e filial), o que revela, no entendimento desta 

auditoria, que não ocorreu, de fato, a necessária concorrência, com igual 

oportunidade a diferentes fornecedores. 

 

Também em relação ao Convênio no 153/2016 observamos irregularidade digna 

de registro. Neste caso, verificamos que a seleção do Agente Comunitário Rural 

foi procedida por comissão em que um dos integrantes mantinha laço de 

parentesco com a candidata escolhida, o que, obviamente, macula o processo 

licitatório. Ressalta-se que neste, como em outros convênios examinados, 

observamos ainda que as atas elaboradas para registrar o processo de seleção 

deixaram de informar o real motivo da desclassificação de candidatos e mesmo 

quando informava, nenhuma evidência probatória era mantida nos autos para 

ratificar a lisura do procedimento. 

 

Diante disso, recomendamos à CAR apurar os fatos apontados, cientificando o 

BIRD sobre a necessidade de abertura de “processo de sanção”, seguindo seus 

procedimentos, podendo declarar inelegíveis as empresas envolvidas, conforme 

depreende-se do subitem “d”, do item 1.16 das Diretrizes para Aquisições de 

Bens, Obras e Serviços, o qual estabelece que o Banco: 

 

(d) sancionará uma empresa ou uma pessoa física, a qualquer tempo, 

de acordo com os procedimentos de sanção cabíveis do Banco,24 

inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo 

determinado: (i) para a outorga de contratos financiados pelo Banco; e 

(ii) para ser designado25 subempreiteiro, consultor, fornecedor ou 

prestador de serviço de uma empresa elegível que esteja recebendo a 

outorga de um contrato financiado pelo Banco; 

 

No caso específico do Convênio no 153/2016, recomendamos à Companhia que 

comunique de imediato ao Banco o vício detectado na seleção do Agente 

Comunitário Rural, maculando o processo licitatório, para que sejam adotadas as 

providências descritas no subitem “c”, do item 1.16 daquelas Diretrizes, conforme  

http://www.asoconsultoria.com.br/


 

 

 

 

segue: 

 

(c) declarará viciado o processo de aquisição e cancelará a parcela do 

empréstimo alocada a um contrato se, a qualquer momento, determinar 

que representantes do Mutuário ou de um beneficiário de qualquer 

parte dos recursos empréstimo envolveram-se em práticas corruptas, 

fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante o processo 

de aquisição ou de implementação do contrato em questão, sem que o 

Mutuário tenha adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatórias 

ao Banco, para combater essas práticas quando de sua ocorrência, 

inclusive por falhar em informar tempestivamente o Banco no momento 

em que tomou conhecimento dessas práticas; (sic) 

 

2 – Da instauração do processo - providências adotadas pela 

CAR. 

Para a apuração dos fatos apontados no Item “f” do relatório de Auditoria do TCE, o 

Diretor Presidente da CAR publicou a Portaria nº 063/2017, composta pelos funcionários 

Gilberto de Souza Andrade, Antonio Mauricio Berenguer e Marisa do Socorro 

Mascarenhas Oliveira, presidente e membros, para apurar os itens apontados  no referido 

relatório. 

Em 06/07/2017 a Comissão foi instalada e decidiu pela convocação dos Assistentes 

Territoriais a apresentarem cópia dos documentos dos processos licitatórios através de 

shopping e seleção de ACR´s e consultores. Também ficou decidido pela realização de 

interrogatórios junto aos agentes da CAR e dos beneficiários envolvidos nos fatos 

apontados pelo TCE.  

Em paralelo realizamos uma pesquisa no SACC/CAR para a retirada de relatórios 

gerenciais com informações sobre o acompanhamento e descrição das ações registradas 

pelos Assistentes Territoriais responsáveis pelo acompanhamento dos respectivos 

convênios. 

Por fim visitamos os municípios de Catu e Irará, onde entrevistamos as Assistentes 

Territoriais Edimare Ribeiro Costa e Thaise Lima Pinto e as Diretorias e Comissões de 

Seleção das Associações. Entrevistamos também a Assistente Territorial da época do da 

realização dos eventos a técnica Carina Cezimbra. 

3 - Da instrução do processo 

Do que foi possível a esta Comissão apurar, ficou constatado que: 

I) As informações sobre as formas de aquisições através de shopping dos convênios 

citados pelo TCE foram devidamente registradas no sistema SACC da CAR; 

II) As cotações para as aquisições via shopping foram realizadas pelo menor preço 

global (todos os itens); 



 

 

 

 

III) Na Carta Convite padrão elaborada pela CAR e utilizada como modelo pelas 

Associações não consta a exigência de apresentação de Contrato Social 

atualizado; 

IV) A definição das empresas a serem convidadas pelas Associações para 

participarem dos shoppings foi decisão das Associações após diversas tentativas 

de realização dos shoppings presenciais; 

V) Em todos os shoppings realizados houve negociações de preços e redução das 

propostas em relação aos valores iniciais apresentados; 

VI) Os agentes envolvidos nos processos de aquisição fizeram o maior esforço 

possível para cumprir as determinações do Projeto na realização das compras; 

VII) Houve gasto excessivo de recursos humanos, materiais e financeiros devido à 

necessidade da presença dos representantes legais das empresas interessadas 

durante a abertura das propostas, o que resultou na realização de vários shopping 

com o mesmo objetivo. 

 

4 - Da defesa. 

Registramos a seguir parte dos depoimentos apensados aos autos, para efeito, 

principalmente, de confrontá-las com o que consta do relatório do TCE: 

I - A Sra. Edimare Ribeiro Costa respondeu os seguintes questionamentos feitos pela  

Comissão: sobre a aquisição dos equipamentos do Convênio 0107/16 e 0153/16, através 

do shopping foi respondido em resumo que: “o shopping foi repetido 3 vezes para os 

armários e o GPS”, que “GPS em um shopping foi ofertado com o valor maior que o 

preço de referência do Convênio e para os armários todos deram desertos”, que “como 

se tratava de convênio de custeio, não existiam sobras de recursos, impedindo que a 

aquisição fosse feita com o valor maior que o estimado”, que “diante deste fato a mesma 

entrou em contato com outros Assistente Territoriais e estes relataram as dificuldades de 

adquirir alguns itens dos convênios de custeio e ela constatou que isto estava 

acontecendo nas demais regiões”, que “a Assistente Territorial do território do Portal de 

Sertão e a contadora, por solicitação da Associação, informaram o nome das empresas 

onde as associações tinham protocolado as cartas convites e comprado tais itens, objeto 

dos convênios 0042/16, 0182/16 e 0457/16” que, “após o 3º shopping deserto, fez uma 

reunião com a comissão de aquisições da Associação e fez a proposta de que 

adquirissem os equipamentos em Feira de Santana através de outro shopping.”, que, 

“para que a Associação não ficasse sem adquirir os itens, a Comissão protocolou as 

cartas convites às empresas indicadas pela equipe de feira e foram adquiridos os 

produtos. Isto aconteceu após a tentativa de compra nas cidades de Catu e Alagoinhas”. 

Sobre os procedimentos adotados quando da abertura dos envelopes e conferências de 

documentos nos locais das reuniões de abertura, a mesma respondeu o seguinte: 

“registrou que no modelo da carta convite encaminhado pela CAR, não era exigido o 

Contrato Social nem a constituição societária da empresa. Registrou ainda que os locais 

onde foram realizados os shoppings não haviam acesso à internet, sendo impossível a 

baixa de documentos complementares”, que “todos os shoppings foram realizados nas 

sedes dos municípios de Catu e Alagoinhas, face a obrigação da presença do 

representante legal da empresa (shopping presencial). Registrou também que as  



 

 

 

empresas têm dificuldade de participar do “shopping presencial”, porque argumentam não 

terem representantes, porque vendem por e-mail e até por telefone. A exigência da 

presença da empresa no local tem trazido dificuldades nas compras”. 

Sobre a contratação do ACR com grau de parentesco com um membro da Comissão de 

seleção a mesma respondeu que: “em momento nenhum foi informada pela CAR de que 

o ACR não deve ter grau de parentesco com a comissão. No caso atual, foi feito registros 

junto à comunidade sobre todos os cuidados que deveriam ser adotados na contratação. 

Registrou o caso de uma mãe de uma candidata que se retirou da Comissão para que a 

filha pudesse participar da seleção. Afirma ainda que numa comunidade rural é muito 

grande o grau de parentesco da população” e que, “Participaram desta seleção 4 

pessoas que atenderam ao edital divulgado na secretaria da agricultura de Catu, no 

Sindicato Rural e na sede da Associação”. 

II -  Na entrevista com os membros da Associação e Comissão de Seleção da 

Associação dos Produtores Rurais de Riachão do Pereira, foram interrogados os 

senhores Joel de Jesus Conceição, Edvaldo de Jesus e outros membros da Associação e 

da Comissão da Associação sobre os atos e fatos que requer a Portaria acima citada. 

Falando sobre os apontamentos do TCE registraram que: “quanto as aquisições dos 

equipamentos, informaram que tiveram dificuldade de executar a compra”. A Agente 

Comunitária da Associação, ao usar a palavra na reunião fez o seguinte registro: “foi ela 

quem saiu pelo comercio tentando entregar as cartas do convite e que as empresas não 

querem participar. Registrou que o shopping foi repetido 3 vezes. Que teve que fazer a 

compra em Feira de Santana porque não teve ninguém da região. ”  

Quanto à contratação da ACR, respondendo a questionamento do TCE os membros da 

Associação responderam que: “a Associação teve dificuldades de encontrar pessoas que 

tivesse competência para o cargo de ACR, que a comunidade é atrasada e que a menina 

contratada é qualificada e foi a melhor proposta que eles avaliaram”, e que “as mães da 

comunidade têm em média oito filhos e que a maioria moram na comunidade e que é 

difícil não encontrar parentes entre eles “ e ainda  que, “a menina selecionada tem 

segundo grau completo e possui carteira de moto. Tem certeza que escolheram a melhor 

pessoa. Que muitos jovens da comunidade não participaram da seleção porque não 

tinham a instrução exigida e não tinham carteira de moto”. 

III - A servidora Thaise Lima Pinto foi interrogada para que explicasse como se deu o 

processo de aquisição dos equipamentos através dos shoppings dos convênios 

182/2016, 042/2016 e 0457/2016 e sobre os questionamentos do TCE sobre tais 

processos de aquisições: registrou em interrogatório que: “a primeira experiência foi o 

convênio da Associação de Caruá, CV 42/2016, que tentou fazer o shopping uma ou 

duas vezes e não acontecia. Que as empresas não compareciam ou não queriam 

receber e protocolar a carta. ”  

Sobre os registros do TCE fez também o seguinte relato: “Aí veio a decisão da realização 

do shopping coletivo, onde foi colocado em reunião com todas as Associações envolvidas 

no processo de aquisição, aproximadamente 6 Associações, e discutido os 

procedimentos a serem adotados, sendo divididas tarefas para que fossem  identificados 

os possíveis fornecedores dos objetos e protocoladas as cartas convites a todas as  



 

 

 

empresas. Todos decidiram que o shopping coletivo seria realizado em Feira de Santana 

no escritório da CAR por questão de estrutura e localização. O shopping coletivo foi para 

a aquisição de vários itens, inclusive moto, eletrônicos e material de escritório. Este 

procedimento foi adotado porque verificamos já estar existindo em outros territórios que 

já tinham feito, e também por orientação da CAR. Este processo foi atotado também para 

que o mesmo se tornasse mais atrativo para os fornecedores e obtermos um maior poder 

de barganha. ... Apesar de adotarmos o procedimento do shopping coletivo, o 1º 

shopping de moto deu deserto e no segundo apenas uma empresa. As demais empresas 

convidadas informaram não ter interesse em participar, por inadimplência, e apenas uma 

participou, com o preço abaixo do nosso referencial e já emplacada e com EPI. Quanto 

aos shoppings de material de escritório obteve-se sucesso no primeiro evento. ” 

Quanto aos questionamentos do TCE a mesma registrou que: “o modelo da carta convite 

enviada no kit da CAR não exige a apresentação de documento que comprovem a 

composição societária da empresa e que no momento da realização do shopping não há 

como consultar e identificar grau de parentesco entre sócios e sócios comuns das 

mesmas. Para que se faça este procedimento é necessário equipamentos com acesso à 

internet, tempo, suporte e equipe de apoio, o que não é possível quando se trata deste 

tipo de aquisição. Se o processo for suspenso para consulta e averiguação posterior, 

poderá ser possível este procedimento.” E que, “este tipo de aquisição, através presença 

de representante da cada empresa na comunidade ou local do shopping tem criado 

dificuldades, pois, trata-se de procedimento não mais utilizado por empresários. O 

utilizado normalmente é o site de compra eletrônica, e-mail, telefone e também carta 

convite. ” 

Foi registrado também pela assistente as seguintes informações quanto à economicidade 

dos processos realizados: “registrou que em todos os itens houve economia de valor, 

sempre abaixo do valor da CAR, e que a sobra está sendo usada para complementar o 

seguro da moto. Foi registrado também pela entrevistada que existe reserva de mercado 

para produtos como moto (apenas uma empresa pode vender para o município). ” 

IV - Na entrevista com os membros da Associação dos Produtores Rurais do Sobradinho, 

município da Irará, “registraram que as empresas não comparecem nos shoppings. Elas 

não têm interesse de participar. A gente lança a primeira carta e já sabe que eles não 

veem”. Questionadas sobre o shopping coletivo, elogiaram o trabalho e a economia feita 

pela equipe da CAR, “porque sem as mesmas não conseguiriam melhores preços nem 

participação de empresas nos shoppings. Afirmaram também que nos shoppings sempre 

houve redução de preços. ......... Afirmam que o desconto obtido em todos os itens está 

registrado em ATA e consta do Processo”. 

V - A servidora Carina Cezimbra, Assistente Territorial do Projeto Bahia Produtiva à 

época, foi interrogada para que explicasse como se deu o processo de aquisição dos 

equipamentos através do shopping para os equipamentos dos convênios 076/16, 160/16 

e 370/2016. Perguntada a mesma registrou que, “no Convênio 370/16 não houve licitação 

para compra de motos e sim de EPI para motos” que, “no município de Camaçari houve 

uma grande dificuldade para encontrar lojas que quisessem participar do processo, que, 

segundo os ACR’s algumas informaram não possuir documentação de habilitação e que 

os valores limites da Associação eram muito baixo”. Sobre os questionamentos do TCE  



 

 

 

registrou também que: “Não tinham interesse em enviar representante para a disputa. 

Houve pelo menos 2 tentativas de realizar a licitação e na última tentativa somente 

apareceram 3 empresas, das quais apenas uma tinha a documentação exigida na Carta 

Convite”.  

A respeito do relato do TCE de que foram convidadas potenciais empresas titulares de 

mesma base de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) a mesma afirmou que: “as 

empresas citadas como matriz e filial pelo TCE, apesar de terem participado do processo, 

nenhuma se sagrou vencedora. ” A Comissão questionou o fato da matriz e filial 

concorrerem para o mesmo shopping, a mesma informou que: “a Associação e ela não 

tinham conhecimento desta exigência e que no modelo de carta convite enviada pela 

CAR não consta a exigência de documentação que comprove grau de dependência entre 

empresas (matriz e filial) e ainda que em Camaçari apenas estas empresas são 

revendedoras de motos. ”  Quanto à verificação da documentação apresentada, a mesma 

registrou que, “não houve verificação no momento do shopping da comparação de 

documentos, tendo em vista que duas das empresas foram desclassificadas”. Perguntada 

sobre os preços ofertados pelos vencedores em relação ao preço de mercado e o preço 

referencial da CAR a “mesma informou que houve negociação dos itens e houve 

economia de valor abaixo do estimado pela CAR”.   

5 – Conclusões 

Com base nos documentos analisados e nas entrevistas com os Assistentes 

Territoriais e membros das Associações, a Comissão conclui que: 

 I - quanto a “Inexistência de competição entre licitantes com grau de parentesco”. 

I.a - Convênios nos 042, 076, 107, 153, 160, 182, 370 e 457/2016 - empresas 

concorrentes eram controladas por sócios com relações de parentesco.  

A realização de shopping presencial com a obrigatoriedade da presença física de 

representantes de empresa não acostumadas a vender para o setor público, onde é 

obrigatório a apresentação de documentação de habilitação jurídica e fiscal interferiu na 

baixa participação de interessados nos processos de aquisições. 

Em nenhum Convênio verificou-se registros de prática de sobre preço, ficando evidente a 

supremacia do princípio da economicidade em todos os atos praticados nos processos 

citados pelo TCE. 

Os processos realizados em cidades e ambientes onde o acesso a sistemas via WEB é 

de difícil acesso não permite que no momento do evento seja consultada a 

documentação on-line a exemplo do Sistema SIARCO, da Junta Comercial da Bahia e 

outros. 

I.b -  Convênios nos 383 e 347/2016 - contratação de Consultor Especialista para a 

Elaboração e o Acompanhamento dos Planos de Negócios. 

 

 



 

 

 

 

Verificou-se que estes consultores estavam devidamente selecionados e cadastrados 

pelo projeto Bahia Produtiva, cujos nomes constavam da lista de consultores habilitados, 

disponíveis na página da CAR/WEB. Esta lista foi disponibilizada para as entidades e 

estas enviaram a Solicitação de Manifestação de Interesse aos profissionais habilitados. 

Após o recebimento da manifestação de Interesse por pelo menos três consultores, as 

Entidades realizaram o processo de Seleção do Consultor individual de acordo com as 

Diretrizes do Banco Mundial. A seleção foi baseada na avaliação dos currículos dos 

interessados e o profissional melhor qualificado foi convidado para negociação acerca 

das condições do contrato.  

Quanto aos registros no relatório do TCE de que “sócios na empresa Oliveira & 

Sampaio Consultoria e Reciclagem Ltda. (ASO Consultoria), fato ratificado por 

consulta feita no site da empresa (http://www.asoconsultoria.com.br), onde os 

profissionais compõem a equipe técnica”, registramos que as Associações não 

dispõem de tecnologia para identificar tais ocorrências e o fato de serem sócios 

de determinada empresa, em si, não é fato que justifique a sua não convocação 

pois a seleção é baseada em análise técnica de curriculum individual (pessoa 

física).  

 

I.c - Convênios nº 076, 160 e 370/2016 – situação irregular foi observada em 

relação a cotações para compra de motocicleta.  

 

A impossibilidade de uso dos meios tecnológicos como sites de compras, e-mail, 

correio, etc., não garante a possibilidade de maior participação das empresas, por 

tratar-se de um mercado com reserva de representação no qual os fabricantes 

delimitam espaço territorial de atuação de seus revendedores. Mesmo com tais 

problemas a Associação conseguiu negociar preços mais vantajosos que o 

referencial estimado no Projeto.  

 

I.d - Convênio no 153/2016: seleção do Agente Comunitário Rural foi procedida por 

comissão – “observamos irregularidade digna de registro”.  

Neste caso, verificamos que a seleção do Agente Comunitário Rural foi procedida por 

comissão em que um dos integrantes mantinha laço de parentesco com a candidata 

escolhida. A comissão considerou este fato irrelevante, apesar do registro do TCE, grifos 

nosso. Esta seleção foi precedida de cuidados por parte da Associação comprovado com 

o seguinte relato:   “o caso de uma mãe de uma candidata que se retirou da Comissão 

para que a filha pudesse participar da seleção”. Também este relato do TCE provocou 

constrangimento por parte de parentes da ACR contratada, que segundo o Presidente da 

Associação solicitou da mesma a sua demissão. Pelos fatos discutidos na reunião com a 

Associação, pelos relatos e pela qualificação da ACR contratada não há razão para o 

cancelamento do procedimento adotado na contratação nem rever o processo de 

seleção. 

http://www.asoconsultoria.com.br/


 

 

 

6 – Recomendações 

Pelos fatos apurados por esta Comissão de Sindicância sugerimos à CAR através da 

Coordenação do Projeto Bahia Produtiva a adoção das medidas a seguir discriminadas 

no sentido de ajustar ações e procedimentos na execução do Projeto. 

1. Manter alerta todas as unidades de execução do Projeto e as Associações 

conveniadas para que observem com maior rigor as normas e procedimentos de 

aquisições do Projeto discutidos neste documento, inclusive, tornar este item 

como tópico permanente de discussão em todos os eventos de capacitação. 

 

2. Reescrever o modelo da carta convite a ser disponibilizada às Associações, 

incluindo a exigência de apresentação do Estatuto e/ou Contrato Social em vigor 

para conferência dos sócios das empresas participantes. 

 

3. Discutir junto ao BIRD a adoção dos termos expostos nas DIRETRIZES PARA 

AQUISIÇÕES DE BENS, OBRAS E SERVIÇOS TÉCNICOS FINANCIADOS POR 

EMPRÉSTIMOS DO BIRD E CRÉDITOS & DOAÇÕES DA AID, PELOS 

MUTUÁRIOS DO BANCO MUNDIAL, Janeiro de 2011, item 3.5 - Comparação de 

preços (shopping), que afirma:  

 

“Shopping é o método de aquisição baseado na comparação de cotações de 

preços, em um mínimo de três, obtidas de diversos fornecedores (no caso de 

bens), de vários empreiteiros (obras de construção civil) ou de prestadores de 

serviço (no caso de serviços técnicos) e tem como objetivo garantir preços 

competitivos, constituindo-se no método adequado para compra de 

quantidades limitadas de bens imediatamente disponíveis no mercado ou de 

produtos baratos com especificação padronizada, bem como para contratação 

de obras de construção civil simples e de pequeno valor quando métodos mais 

competitivos não se justificam com base no custo e eficiência. Caso o Mutuário 

não consiga obter ao menos três orçamentos, deverá comunicar ao Banco os 

motivos e a justificativa pela qual nenhum outro método de concorrência pôde 

ser considerado, bem como obter uma não objeção antes de proceder com 

base nas únicas respostas recebidas. Os pedidos de cotação deverão conter a 

descrição e quantidade dos bens ou a especificação das obras, assim como a 

data e o local previstos para entrega (ou conclusão da obra). As cotações 

podem ser enviadas por carta, fax ou meio eletrônico, e sua avaliação 

adotará os mesmos princípios de uma licitação aberta. Os termos da 

proposta aceita serão incorporados à ordem de compra ou ao contrato 

simplificado.” (grifos nosso). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Deve-se considerar que a exigência de realização de shopping presencial, com a 

entrega de proposta pessoalmente pelo representante legal da empresa no 

horário de abertura, e exclusivamente desta forma, não está prevista nas 

Diretrizes do Banco Mundial, sendo exigida apenas no Manual de Operações do 

Projeto - MOP.  

 

4. Adotar providências para que as empresas citadas no relatório do TCE não sejam 

mais convidadas a participar de licitações do Projeto Bahia Produtiva. 

 

5. Agilizar o processo de implantação do aplicativo de compras do Projeto Bahia 

Produtiva atualmente em desenvolvimento com o Estado do Rio Grande do Norte.  

 

 

Este é o relatório. 

 

Salvador, 28 de agosto de 2017. 

 

........................................................... 

Gilberto de Souza Andrade  

Presidente 

...........................................................  

Marisa do Socorro Mascarenhas Oliveira   

Membro  

........................................................... 

Antonio Mauricio Berenguer   

Membro  

 

 

 

 


