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I. APRESENTAÇÃO 

A Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR, 
empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimen-
to Rural – SDR, por meio do Projeto de Desenvolvimento 
Rural Sustentável – PDRS (Projeto Bahia Produtiva), torna 
público o presente Edital, que tem por objetivo a seleção 
de Subprojetos Orientados para o Mercado, visando a es-
truturação de Alianças Produtivas Territoriais (APT).

Neste Edital adota-se o conceito de Aliança Produtiva Ter-
ritorial (APT) como sendo a efetivação de parcerias co-
merciais qualificadas e duradouras entre uma ou mais 
Organizações Produtivas da Agricultura Familiar e o Setor 
Privado, com o propósito de garantir acesso a mercados 
para os produtos da agricultura familiar. 

Os Colegiados de Desenvolvimento Territorial (CODETER), 
Centros Públicos de Economia Solidária (CESOL), Consór-
cios Públicos Territoriais, Redes Territoriais de Comercia-
lização e Organizações Não Governamentais (ONG) pode-
rão estimular a constituição de uma ou mais APT. Estes 
poderão, inclusive, integrar uma APT, de forma subsidi-
ária e complementar, assumindo atribuições de apoio e 
fortalecimento da Aliança.

As principais finalidades deste Edital são:

• Apoiar a ampliação do acesso a mercados pelas Orga-
nizações Produtivas da Agricultura Familiar e Econo-
mia Solidária;

• Contribuir para incorporação da cultura empreendedora, 
característica marcante nas organizações do Setor Priva-
do, nas relações comerciais das Organizações Produtivas da 
Agricultura Familiar, de modo a favorecer o surgimento e/
ou incremento de canais de comercialização que gerem am-
biente adequado de rentabilidade e viabilidade econômica 
dessas Organizações; 
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• Fortalecer a capacidade das Organizações Produtivas 
da Agricultura Familiar e Economia Solidária de par-
ticiparem de novos mercados, de realizarem parcerias 
estratégicas em nichos de mercado e de identificarem 
e acessarem novas oportunidades de negócios;

• Contribuir para o estabelecimento de parcerias “ga-
nha-ganha”, onde os integrantes de uma Aliança Pro-
dutiva Territorial (APT) se beneficiam mutuamente, à 
partir de relações comerciais transparentes e vantajo-
sas para os participantes, estabelecendo laços de co-
operação e corresponsabilidade entre os integrantes;    

• Contribuir, decisivamente, para a ampliação das re-
ceitas das Organizações Produtivas da Agricultura Fa-
miliar e Economia Solidária, repercutindo no fortale-
cimento institucional, promovendo sustentabilidade 
econômica e retorno financeiro para os seus associa-
dos/as;

• Estimular a dinamização de Redes Territoriais de Em-
preendimentos da Agricultura Familiar e Economia 
Solidária, criando as condições necessárias para a 
venda de produtos em maior escala e com maior valor 
agregado.

II. OBJETO 

Constitui objeto do presente Edital o apoio técnico e fi-
nanceiro, não reembolsável, para Subprojetos Orientados 
para o Mercado, voltados para a estruturação de Alianças 
Produtivas Territoriais (APT), cuja base de atendimento 
seja os associados de uma ou mais Organizações Produ-
tivas da Agricultura Familiar, visando contribuir para a 
qualificação do processo produtivo, da gestão, regulari-
dade de entrega de produtos e escala de produção, con-
dições essenciais para atendimento e permanência no 
mercado.
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III. BENEFICIÁRIOS

Constituem-se como público beneficiário desse Edital os/
as agricultores familiares e suas organizações produti-
vas, de acordo com a Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho 
de 2006, que estabelece as diretrizes para a formulação 
da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreen-
dimentos Familiares Rurais.

IV. PROPONENTES

Poderão apresentar Manifestação de Interesse (MI) para 
este Edital as Organizações Produtivas da Agricultura Fa-
miliar e Economia Solidária constituídas sob a forma ju-
rídica de Cooperativa, Central ou Singulares, legalmente 
constituídas há mais de 01 (um) ano, formadas e dirigi-
das por agricultores familiares, portadora de DAP Jurídica 
e inscrita no Cadastro das Agroindústrias da Agricultura 
Familiar (CAAF)1 .

Nos casos em que para se estruturar uma Aliança Pro-
dutiva Territorial (APT) seja necessário a participação de 
mais Organizações Produtivas da Agricultura Familiar e 
Economia Solidária, estas Organizações Produtivas serão 
chamadas de vinculadas e deverão estar constituídas sob 
a forma de Associação, Cooperativa Singular, Cooperativa 
Central ou Colônia, legalmente constituídas há mais de 01 
(um) ano, formadas e dirigidas por agricultores familiares.

Ficará definida como Gestora da Aliança Produtiva Terri-
torial (APT) a Organização Produtiva que apresentar Ma-
nifestação de Interesse Principal (MI-P), contendo os in-
vestimentos sob a sua responsabilidade direta, devendo as 
demais Organizações Produtivas apresentarem, em segui-
da, as Manifestações de Interesse Vinculadas (MI-V), com 
os respectivos investimentos complementares para a es-
truturação da APT.
1 Disponível em www.car.ba.gov/caaf
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Quando se tratar de apenas uma Organização Produtiva 
da Agricultura Familiar na constituição da Aliança Pro-
dutiva Territorial (APT), esta deverá apresentar apenas a 
Manifestação de Interesse Principal (MI-P).

As Manifestações de Interesse deverão ser inscritas eletroni-
camente, mediante preenchimento do formulário específico 
para este Edital, disponível em www.car.ba.gov.br.

No processo futuro de monitoramento e gestão dos acor-
dos e pactos que integrarão a Aliança Produtiva Territo-
rial (APT), deverá, obrigatoriamente, ser constituída uma 
instância de gestão colegiada, denominada de Comitê 
Gestor da Aliança Produtiva Territorial (CG-APT), forma-
da pelos representantes das Organizações Produtivas da 
Agricultura Familiar envolvidas e os representantes do 
Setor Privado. Poderão, também, participar desse Comitê 
Gestor, na qualidade de convidado, sem papel delibera-
tivo, outras instituições que tenham ações consideradas 
relevantes para a estruturação da APT.

V. ESPECIFICAÇÕES DAS ALIANÇAS PRODUTIVAS TERRI-
TORIAIS E DOS INVESTIMENTOS 

Os investimentos que serão contemplados no presente 
Edital devem estar voltados diretamente para o posicio-
namento, permanência e consolidação de oportunidades 
concretas de acesso a mercado de interesse da agricultu-
ra familiar e economia solidária, mediante investimentos 
em infraestrutura e ações de apoio à Gestão Institucional, 
Assessoria Técnica Especializada, Assistência Técnica e 
Extensão Rural ATER, Produção, Beneficiamento e Comer-
cialização, observando os princípios da sustentabilidade 
econômica, social e ambiental, bem como, a adoção de 
boas práticas nos processos produtivos.
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Poderão ser contempladas Alianças Produtivas Territo-
riais (APT) de diferentes tamanhos e formas, constituídas 
entre Organizações Produtivas de Agricultura Familiar e 
o Setor Privado. Em qualquer situação, a participação de 
uma ou mais instituições do Setor Privado é obrigatória, 
mesmo nos casos em que outras instituições reforcem a 
Aliança, a exemplo daquelas que ofertarão crédito, as-
sessoria ou assistência técnica. A participação do Setor 
Privado será facultada apenas quando demonstrado que 
a comercialização será exercida por outra Organização 
Produtiva da Agricultura Familiar com experiência de co-
mercialização para o mercado convencional.

Para apoiar a identificação e a articulação de potenciais 
organizações do Setor Privado para formação de Alianças 
Produtivas Territoriais (APT) com Organizações Produti-
vas da Agricultura Familiar, a CAR/SDR, juntamente com 
outros órgãos do Governo do Estado, promoverão ambien-
tes de aproximação e negociação, coletivas e individuais, 
com o intuito de facilitar o conhecimento mútuo e o diá-
logo entre as partes, demonstrando os produtos, o poten-
cial produtivo, a capacidade instalada, as agroindústrias 
e a logística disponível e em processo de implantação.

Considera-se como um primeiro passo para se constituir 
uma Aliança Produtiva Territorial (APT) a definição de 
qual será seu escopo básico, que pode ser identificado 
respondendo, dentre outros aspectos, questões como:

• Qual será a Organização Produtiva da Agricultura Fa-
miliar que será proponente da Manifestação de Inte-
resse Principal (MI-P) e, se for o caso, quais serão os 
proponentes das Manifestações de Interesse Vincula-
das (MI-V)?

• Qual a sua abrangência? Quais municípios e quais Ter-
ritórios formarão a área de atuação da Aliança Produ-
tiva?



EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 10/201812

• Quantas, quais e onde estão localizadas as famílias de 
agricultores familiares que serão beneficiárias?

• Quais instituições do Setor Privado participarão da 
Aliança Produtiva?

Como segundo passo para formação de uma Aliança Pro-
dutiva Territorial, sugere-se mobilizar, negociar e definir 
qual arco de ações, atividades, serviços e outros inves-
timentos que serão agregados à Aliança Produtiva, para 
além do que será demandado/financiado por este Edital, 
tais como crédito rural, serviços de assistência técnica 
à base de produção dos agricultores, assessoria técnica 
especializada, autorizações da vigilância sanitária, for-
mação técnica, dentre outros. Tudo deve ser definido à 
partir da inserção e compromisso dos diversos agentes 
que integrarão a APT.

O terceiro passo deverá ser então definir as ações e os 
investimentos necessários, além da localizarão cada um 
deles, por meio do preenchimento da Manifestação de In-
teresse Principal (MI-P) e, caso necessário, de Manifesta-
ções de Interesse Vinculadas (MI-V).

Como exemplo de investimentos que poderão ser con-
templados por este Edital, pode-se citar: investimentos 
para qualificar agroindústrias, implantação de agroin-
dústria (se bem justificadas), aquisição de equipamentos, 
estruturas de seleção, classificação e armazenamento de 
produtos, logística de coleta e entrega de produtos, de-
senvolvimento de marcas e rótulos, aquisição de emba-
lagens, desenvolvimento de novos produtos, apoio à ges-
tão, dentre outros.

As Organizações Produtivas da Agricultura Familiar que 
já foram beneficiadas por um dos Editais anteriores do 
Projeto Bahia Produtiva da SDR/CAR poderão apresentar 
Manifestação de Interesse para este Edital, desde que os 
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investimentos demandados não tenham sido atendidos 
anteriormente. 

A CAR/SDR disponibilizará na sua página eletrônica na 
internet (www.car.ba.gov.br), o Cadastro de Agroindústria 
da Agricultura Familiar (CAAF) contendo informações das 
Organizações Produtivas da Agricultura Familiar existen-
tes na Bahia que possuem estruturas de beneficiamento 
da produção, estratificadas por cadeia produtiva, locali-
zação, contatos, dentre outras informações. Estas infor-
mações poderão ajudar na formação das Alianças Produ-
tivas Territoriais (APT).

Será assegurado o acesso a serviços de Assistência Técni-
ca e Extensão Rural (ATER) para até 100 (cem) famílias de 
agricultores familiares que integram a base de produção, 
excluindo-se aquelas que já contam com estes serviços 
de forma permanente, de acordo com o que estabelece a 
Lei Federal nº 12.188/2010 e Lei Estadual nº 13.272/2011. 
Será assegurado, também, o acesso a Assessoria Técni-
ca Especializada de Apoio à Gestão (ATEG) às Organiza-
ções Produtivas da Agricultura Familiar que integrarão a 
Aliança Produtiva. 

No caso dos serviços de ATER para base de produção pri-
mária, deverá ser indicado na Manifestação de Interesse 
quais agricultores familiares possuem e quais não pos-
suem acesso a este serviço, para que seja projetado o 
atendimento. 

Com relação à ATEG, será definido pela SDR/CAR, após 
seleção da Aliança Produtiva Territorial neste Edital, o 
momento em que será possível avaliar as especificidades 
dessa assessoria, levando-se em consideração a dimen-
são da APT e as assessorias já contratadas anteriormen-
te, quando for o caso.     
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A CAR apoiará, com recursos deste Edital, a contratação 
desta ATEG com financiamento de até R$ 200.000,00 (du-
zentos mil reais), sendo desembolsados até 90% do valor 
da contratação da ATEG no primeiro ano, até 75% no se-
gundo ano e de até 50% no terceiro ano. 

Os investimentos globais propostos na Manifestação de 
Interesse Principal (MI-P) e, caso existam, nas Manifesta-
ções de Interesse Vinculadas (MI-V), serão considerados 
como referência, cabendo a definição final quanto às es-
pecificações, caracterização dos investimentos e valores 
ao que for definido no Plano de Negócio, que será elabo-
rado após a seleção das Alianças Produtivas Territoriais 
(APT) selecionadas pelo Edital. O Plano de Negócio a ser 
elaborado com apoio da CAR/SDR, terá caráter definidor 
dos investimentos propostos, podendo, inclusive, indicar 
alteração em valores, infraestrutura, localização, acordos 
firmados, dentre outros pontos.

VI. FONTE DOS RECURSOS E LIMITES DE FINANCIAMENTO 

Os recursos financeiros, não reembolsáveis, destina-
dos para este Edital, alcançarão o valor global de até R$ 
60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), oriundos do 
Tesouro do Estado da Bahia e do Acordo de Empréstimo 
nº 8415-BR firmado entre o Estado da Bahia e o Banco In-
ternacional de Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, 
com a contrapartida dos beneficiários. 

A meta prevista para este Edital é de financiar até 40 
(quarenta) Alianças Produtivas Territoriais (APT), com li-
mite máximo de até 04 (quatro) Alianças por Território 
de Identidade da Bahia. O valor total de investimentos, 
por Aliança Produtiva Territorial (APT) apoiada, pode-
rá ser de até R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhen-
tos mil reais), obedecendo o limite de até R$ 1.500.000,00 
(um milhão e quinhentos mil reais) para o Proponente 



EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 10/2018 15

da Manifestação de Interesse Principal (MI-P) e de até 
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para o conjunto de 
Proponentes das Manifestações de Interesse Vinculadas 
(MI-V), com limite individual de até R$ 300.000,00 (tre-
zentos mil reais) por MI-V. 

Os valores destinados à contratação da ATEG e para ela-
boração do Plano de Negócio deverão estar contidos nos 
limites acima mencionados. 

Excepcionalmente serão aceitas Alianças Produtivas com 
valor superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhen-
tos mil reais), desde que possuam características espe-
cíficas, alta inserção em mercados e impactos positivos 
na cadeia produtiva de atuação. A análise e aprovação 
desta Aliança, no entanto, por exceder o valor previsto 
no Manual de Operações do Projeto Bahia Produtiva, será 
submetida ao Banco Mundial, para a solicitação de Não 
Objeção.

VII. CONTRAPARTIDA 

A contrapartida correspondente de cada Subprojeto de-
mandado através da Manifestação de Interesse é de, no 
mínimo, 20% (vinte por cento) do valor total e deverá ser 
apresentada e demonstrada em recursos financeiros e/
ou em bens e serviços economicamente mensuráveis, 
devendo, neste último caso, os preços dos bens e servi-
ços serem os comumente praticados no mercado.

As contrapartidas apresentadas, devem ter especificados 
sua descrição e o seu valor equivalente, a exemplo de mão 
de obra (dia/trabalho) na implementação dos Subproje-
tos, materiais de construção, o valor atual de máquinas, 
veículos e equipamentos que serão utilizados, operações 
de crédito recebidas pelos beneficiários integrantes, en-
tre outras.
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VIII. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

Os critérios de elegibilidade para participação neste Edi-
tal são os relacionados a seguir:

a)As Organizações Produtivas da Agricultura Familiar que 
se apresentem como proponentes das Manifestações de 
Interesse Principal (MI-P) ou das Manifestações de Inte-
resse Vinculadas (MI-V) devem estar legalmente consti-
tuídas, com mais de 01 (um) ano de funcionamento;

b) As Cooperativas Centrais ou Singulares que se apre-
sentem como proponentes da Manifestação de Interesse 
Principal (MI-P) devem possuir a Declaração de Aptidão 
ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar – DAP Jurídica ou CAF Jurídico;

c) As Cooperativas Centrais ou Singulares que se apre-
sentem como proponentes da Manifestação de Interesse 
Principal (MI-P) devem apresentar o número de identifi-
cação no Cadastro das Agroindústrias da Agricultura Fa-
miliar (CAAF), estabelecido e mantido pela SDR/CAR;

d) Deve ser demonstrada e comprovada a relação direta 
entre a Manifestação de Interesse Principal (MI-P) com as 
Manifestações de Interesse Vinculadas (MI-V), se houver, 
além do vínculo direto e inequívoco do objeto e os inves-
timentos propostos;

e) Deve ser apresentado acordo, contrato, pré-contrato ou 
outro instrumento, devidamente formalizado pelas par-
tes, que apresente o objeto, prazos, responsabilidades, 
condicionalidades e outros itens estabelecidos, demons-
trando o pacto estabelecido entre a Organização Produti-
va da Agricultura Familiar e a organização do Setor Pri-
vado que integram a Aliança Produtiva Territorial (APT) 
formada para a comercialização dos produtos;

f)  A Organização Produtiva da Agricultura Familiar que se 



EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 10/2018 17

apresente como proponente deve estar, obrigatoriamen-
te, receptiva às ações de assessoria e assistência técnica 
e estar disponível para identificar e articular-se com as 
instituições e profissionais prestadores desses serviços, 
seja pré-existente ou a ser contratada;

g) A Organização Produtiva da Agricultura Familiar que se 
apresente como proponente deve demonstrar contrapar-
tida mínima obrigatória de 20% (vinte por cento) do valor 
do Subprojeto;

h) Devem ser cumpridas as salvaguardas ambientais e 
sociais preconizadas no Projeto Bahia Produtiva, execu-
tado pela SDR/CAR;

i) Devem ser obtidas, caso necessário, as licenças ambien-
tais necessárias ao funcionamento e expansão de agroin-
dústrias apoiadas, que deverão ser providenciadas após a 
aprovação da Manifestação de Interesse; 

j) Não deve constar na proposta investimentos destina-
dos à construção de rede de distribuição de energia elé-
trica que ultrapasse o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta 
mil reais);

k) Deve ser comprovado que existe disponibilidade de 
fonte de água adequada ao funcionamento das ativida-
des do Subprojeto;

l) Alcançar a pontuação mínima de 50% dos pontos de 
acordo com o Barema deste Edital;

m) Apresentação de um Plano de Negócios antes do fi-
nanciamento do investimento, demonstrando viabilidade 
econômica e financeira e sustentabilidade social e am-
biental. O Plano de Negócios deverá ser elaborado após a 
aprovação da Manifestação de Interesse.
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IX. ETAPAS DE INSCRIÇÃO, ANÁLISE E SELEÇÃO DAS 
PROPOSTAS

1ª Etapa - Inscrição

O Proponente da Manifestação de Interesse realizará ins-
crição mediante o preenchimento, por meio de formulá-
rio disponível no sítio eletrônico da CAR/Projeto Bahia 
Produtiva (www.car.ba.gov.br).

O Proponente deverá, obrigatoriamente, anexar à Mani-
festação de Interesse todos os documentos solicitados 
neste Edital, com atenção adicional para os documentos 
que demonstrem atendimento dos critérios de elegibili-
dade constantes no Item IX deste Edital.

Somente será aceita 01 (uma) Manifestação de Interesse 
por Proponente. No caso de apresentação de mais que 
uma Manifestação de Interesse será considerada no pro-
cesso de análise e seleção aquela apresentada em pri-
meiro. 

Quando for necessária a inclusão de mais de uma Orga-
nização Produtiva da Agricultura Familiar para estrutu-
ração da Aliança Produtiva Territorial (APT), deverá ser 
definida a Organização Gestora da APT, que apresentará 
a Manifestação de Interesse Principal (MI-P). As demais 
Organizações Produtivas da Agricultura Familiar deverão 
apresentar a Manifestação de Interesse Vinculada (MI-
V). Cada Manifestação de Interesse deve constar os seus 
respectivos investimentos, que deverão ter objetivos cor-
relatos, além de atenderem os critérios de elegibilidade 
constantes no Item IX deste Edital

As Manifestações de Interesse que não atenderem inte-
gralmente as condições estabelecidas ou que descumpri-
rem os prazos estabelecidos neste Edital serão desclassi-
ficadas.
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Ao final desta Etapa, as Manifestações de Interesse em 
conformidade com o Edital que alcançaram pontuação 
superior a 250 pontos, que não foram desclassificadas ou 
eliminadas, serão classificadas para a 2ª Etapa. A SDR/
CAR publicará em seu sítio eletrônico a relação com as 
Manifestações de Interesse Classificadas para a 2ª Etapa 
do Edital.

2ª. Etapa: Análise das Manifestações de Interesse pelos 
Colegiados de Desenvolvimento Territorial (CODETER)

As Manifestações de Interesse não eliminadas na 1ª Eta-
pa, em virtude de terem atendido os critérios de elegibili-
dade descritos neste Edital e que conseguirem concluir no 
prazo e de forma completa o processo de inscrição, serão 
encaminhadas para a 2ª Etapa que consiste na análise e 
validação por parte do respectivo Colegiado de Desenvol-
vimento Territorial (CODETER), do Território de Identida-
de onde a Organização Produtiva da Agricultura Familiar, 
Gestora da APT, possua sede, para que em reunião plená-
ria ou através de reunião de uma Câmara Técnica, Comis-
são ou outra instância constituída para esta finalidade, 
possa analisar e validar a constituição da Aliança.

A análise e validação por parte do Colegiado de Desenvol-
vimento Territorial (CODETER) será efetivado no sistema 
disponível no sítio eletrônico da SDR/CAR, aberto para 
acesso somente no prazo determinado por este Edital.

Esta 2ª Etapa atende um duplo objetivo: o primeiro deles 
é dar conhecimento e participação aos CODETER sobre 
a formação das Alianças Produtivas Territoriais (APT) e 
seus acordos e contratos, no sentido de garantir e conso-
lidar a celebração e cumprimento destes, atraindo, inclu-
sive, outros acordos e pactuações complementares que 
tratem de outras ações e políticas públicas para o êxito 
da Aliança Produtiva. O segundo objetivo desta 2ª Etapa é 
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garantir o efetivo controle social sobre o processo de exe-
cução do Projeto Bahia Produtiva e os investimentos rea-
lizados, permitindo acompanhamento e monitoramento 
dos recursos públicos por parte de instâncias colegiadas 
da sociedade.

Ao final desta Etapa, as Manifestações de Interesse serão 
ranqueadas de acordo com a pontuação acumulada nas 
duas primeiras etapas, conforme estabelecido no Barema 
(Anexo 04). Somente as Manifestações de Interesse que al-
cançarem o mínimo de 330 pontos serão classificadas para 
a 3ª Etapa. As Manifestações de Interesse que não alcan-
çarem essa pontuação serão desclassificadas. A SDR/CAR 
publicará em seu sítio eletrônico a relação com as Mani-
festações de Interesse classificadas para a 3ª Etapa.

3ª. Etapa: Visita de Campo

Esta 3ª Etapa do processo de seleção consiste na avalia-
ção detalhada do conteúdo constante na proposta con-
tida nas Manifestações de Interesse. Esta Etapa se dará 
através de realização de Visita de Campo, que será orga-
nizada e conduzida por representantes da SDR/CAR, atra-
vés de sua Equipe Técnica.

Nesta Etapa, serão avaliados minuciosamente e discuti-
dos os termos constantes da Aliança Produtiva Territo-
rial (APT) proposta. Aspectos relacionados à composição, 
consistência, abrangência, condicionalidades, potencia-
lidades, prazos e resultados esperados da Aliança serão 
analisados. Serão verificadas, também, as comprovações 
de atendimento às salvaguardas estabelecidas no escopo 
do Projeto Bahia Produtiva e a contrapartida obrigatória.

No fim desta Etapa, as Manifestações de Interesse serão 
ranqueadas de acordo com a pontuação adquirida acu-
mulada nas três etapas conforme estabelecido no Bare-
ma (Anexo 04). As Manifestações de Interesse que alcan-
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çarem o mínimo de 440 pontos serão classificadas para 
a 4ª Etapa. As Manifestações de Interesse que não alcan-
çarem essa pontuação serão desclassificadas. A SDR/CAR 
publicará em seu sítio eletrônico, a relação com as Mani-
festações de Interesse classificadas para a 4ª Etapa.

4ª. Etapa: Análise das Manifestações de Interesse pelo 
Comitê Estadual de Avaliação Técnica

As Manifestações de Interesse aprovadas na etapa ante-
rior serão analisadas nesta 4ª Etapa pelo Comitê Estadual 
de Avaliação Técnica, cuja constituição e funcionamento 
é de responsabilidade da SDR/CAR. As Manifestações de 
Interesse serão analisadas pelo Comitê quanto ao atendi-
mento dos critérios estabelecidos neste Edital, observado 
a consistência das propostas e as condições e compro-
vações estabelecidas para formação e funcionamento da 
Aliança Produtiva Territorial (APT) constante nas Mani-
festações de Interesse.

Caberá a esta Etapa, também, a análise da pertinência, 
necessidade e consistência da relação entre as Manifes-
tações de Interesse Principal (MI-P) e as Manifestações de 
Interesse Vinculada (MI-V). Cabe ao Comitê Estadual de 
Avaliação Técnica, durante o processo de análise, deter-
minar a manutenção ou não da vinculação das propostas, 
dentre outras recomendações. O Comitê Estadual tem a 
prerrogativa de oferecer objeção final às propostas rece-
bidas neste Edital.

No fim desta Etapa, as Manifestações de Interesse serão 
ranqueadas de acordo com a pontuação adquirida acu-
mulada nas três Etapas anteriores, conforme estabeleci-
do no Barema (Anexo 04). As Manifestações de Interesse 
que alcançarem o mínimo de 500 pontos serão classifi-
cadas para a 5ª Etapa. As Manifestações de Interesse que 
não alcançarem essa pontuação serão desclassificadas. 
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A SDR/CAR publicará em seu sítio eletrônico, a relação 
com as Manifestações de Interesse classificadas para a 5ª 
Etapa.

5ª. Etapa: Seleção Final das Manifestações de Interesse 
e Divulgação do Resultado 

O processo final de seleção das propostas, após análise 
e pontuação obtida nas etapas anteriores, será feita da 
seguinte forma:

a) Serão consideradas classificadas as Manifestações de 
Interesse que obtiverem acima de 500 pontos obtidos 
cumulativamente nas quatro etapas anteriores. 

b)  Serão selecionadas, conforme pontuação, um número 
de até 40 (quarenta) Alianças Produtivas que, somados os 
valores, alcancem até o valor global previsto neste edital 
de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais);

c) Serão selecionadas as Manifestações de Interesse me-
lhor classificadas, sendo admitidas o número máximo de 
até 04 (quatro) por Território de Identidade;

d) Serão consideradas classificadas e formarão um Grupo 
Reserva, as Manifestações de Interesse que forem classi-
ficadas, mas não selecionadas; 

e) Caso a quantidade de Manifestações de Interesse sele-
cionadas, respeitando o número máximo de até 04 (qua-
tro) por Território de Identidade, não alcançar o valor glo-
bal deste Edital, será facultado à SDR/CAR convocar as 
Manifestações de Interesse classificadas que formaram o 
Grupo Reserva, respeitando a pontuação obtida, indepen-
dente do Território de Identidade de origem.

f) Caso ocorra empate entre as Manifestações de Interes-
se, serão usados os seguintes critérios de desempate, res-
peitando a ordem:
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Será considerada vencedora a proposta que obteve maior 
pontuação na 4ª Etapa (Análise das Manifestações de In-
teresse pelo Comitê Estadual de Avaliação Técnica);

Persistindo o empate, será considerada vencedora a pro-
posta que obteve maior pontuação na 3ª Etapa (Visita de 
Campo).

g) Caso persista o empate, após aplicação dos critérios 
acima, caberá ao Comitê Estadual selecionar entre as Ma-
nifestações de Interesse que serão aprovadas.

A SDR/CAR publicará em seu sítio eletrônico (www.car.
ba.gov.br) a relação final com as Manifestações de Inte-
resse selecionadas e as aprovadas, com suas respectivas 
pontuações.

X. PLANO DE NEGÓCIO

As Manifestações de Interesse Principal (MI-P) e, caso 
existam, as Manifestações de Interesse Vinculadas (MI-V) 
selecionadas, receberão assessoria técnica especializada 
da SDR/CAR para elaboração, de forma participativa, do 
Plano de Negócios, com o objetivo de avaliar, ajustar e 
proceder a revisão final na composição dos itens finan-
ciados, valores, prazos, gestão, dentre outros aspectos, 
relacionados à constituição e funcionamento da Aliança 
Produtiva Territorial (APT).

O Plano de Negócio poderá, eventualmente, apontar a ne-
cessidade de ajustes nos valores das demandas apresen-
tadas e aprovadas, de acordo com a situação particular 
da Aliança Produtiva Territorial (APT).

As Organizações Produtivas da Agricultura Familiar, cuja 
Manifestação de Interesse tenham sido aprovadas por 
este Edital concordam previamente com a aceitação e 
adoção das medidas de ajustes, orientações e indicações 
apontadas pelo Plano de Negócios a ser elaborado.
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XI. PRAZOS 

Etapas Data/Período 

Lançamento e divulgação do Edital Fevereiro/2018

1ª Etapa: Inscrição no endereço eletrônico

 www.car.ba.gov.br
01/03/2018 a 
04/05/2018

2ª Etapa: Análise das Manifestações de Interes-
se pelos Colegiados de Desenvolvimento Terri-
torial (CODETER)

14 a 25/05/2018

3ª Etapa: Visita de Campo 28/05/2018 a 
22/06/2017

4ª Etapa: Análise das Manifestações de Interes-
se pelo Comitê Estadual de Avaliação Técnica

25/06/2018 a 
13/07/2017

5ª Etapa: Seleção Final das Manifestações de 
Interesse e Divulgação do Resultado até 20/07/2017

XII. DISPOSIÇÕES GERAIS 

A apresentação da Manifestação de Interesse ao Edital de 
Chamada Pública nº 010/2017 não se constitui em responsa-
bilidade automática da SDR/CAR em firmar convênio, sendo 
uma mera expectativa de direito, condicionada às diversas 
etapas constantes neste Edital, onde estão previstos análises 
e pareceres técnicos visando garantir a transparência, a parti-
cipação e o controle social em todo o processo.

A assinatura dos Convênios, bem como, a transferência de 
recursos, está condicionada à análise de viabilidade técnica 
indicada pelos Planos de Negócios a serem elaborados para 
cada uma das Manifestações de Interesse aprovadas na sele-
ção final.

As informações que constam nas Manifestações de Inte-
resse Principal (MI-P) e, caso existam, nas Manifestações 
de Interesse Vinculadas (MI-V), são de exclusiva respon-
sabilidade dos Proponentes, cabendo à SDR/CAR o direi-
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to de indeferir quanto à aceitação dessa Manifestação, 
caso hajam irregularidades nas informações fornecidas. 
A SDR/CAR se reserva ao direito, também, de realizar a 
conferência dessas informações.  

As propostas submetidas a este Edital que forem elimi-
nadas ou classificadas e não selecionadas, em razão da 
limitação de recursos financeiros, poderão ser reapresen-
tadas nos editais seguintes, atendendo todas as etapas e 
critérios de seleção, sem privilégios ou prioridades. 

Serão indeferidas as Manifestações de Interesse que não 
se enquadrem nas exigências contidas neste Edital. 

As Organizações Produtivas da Agricultura Familiar pro-
ponentes das propostas selecionadas e aprovadas deve-
rão apresentar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, os 
seguintes documentos para celebração de convênio:

a) Cópia da Ata de Fundação e suas alterações;

b)  Cópia do comprovante do Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ);

c) Cópia do Estatuto Social;

d) Cópia da Ata de eleição e posse da atual diretoria; 

e) Cópia do RG e CPF do/a representante legal da Entida-
de;

f)  Projeto Técnico e Executivo para o caso de Subprojetos 
não relacionados;

g) Documento de comprovação da titularidade da área, 
devidamente registrado, para Subprojetos que tenham 
previsão de obras civis ou hídricas (Termo de Comodato, 
Termo de Cessão de Uso, Escritura Pública ou Termo de 
Doação).

Após este prazo, é facultado à SDR/CAR o direito de can-
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celar a seleção e convocar a Manifestação de Interesse 
classificada e integrante do Grupo Reserva, respeitando a 
ordem de classificação, conforme os regramentos do Edi-
tal.

A SDR/CAR prestará os esclarecimentos necessários so-
bre este Edital, por meio de sua representação nos Servi-
ços Territoriais de Apoio à Agricultura Familiar (SETAF) e 
na sede da Empresa, localizada na Avenida 2, nº 250, Cen-
tro Administrativo da Bahia (CAB), Salvador/BA, ou ainda 
pelo correio eletrônico duvidasdoedital10@car.ba.gov.br.

Os casos omissos no presente Edital serão decididos pela 
Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR).

Os Subprojetos selecionados por este Edital serão conve-
niados no prazo máximo de 06 (seis) meses, após a ela-
boração/aprovação do Plano de Negócios, que se iniciará 
imediatamente após a divulgação do resultado final, sen-
do considerado prescrito após esse período, não restando 
à SDR/CAR qualquer obrigatoriedade para conveniamen-
to, salvo por impedimento justificável, devidamente sub-
metido e aceito pela Coordenação do Projeto Bahia Pro-
dutiva.

O prazo de execução dos convênios a serem firmados 
com as entidades selecionadas será de até 03 (três) anos, 
prorrogável, conforme legislação vigente e de acordo com 
a natureza dos investimentos. 
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XIII. ANEXOS 

Anexo 1 – Modelo de Manifestação de Interesse para 
apresentação de Subprojetos Orientados para o Mercado, 
voltados para a organização ou estruturação de Alianças 
Produtivas Territoriais (APT)

Anexo 2 – Relação com opções de investimentos

Anexo 3 – Salvaguardas Ambientais e Sociais do Projeto 
Bahia Produtiva

Anexo 4 – Barema de pontuação 

Anexo 5 – Modelo de Declaração de Serviços de Assistên-
cia Técnica e Extensão Rural (ATER)

INFORMAÇÕES

Serviço Territorial de Apoio à Agricultura
Familiar – SETAF

Sede da CAR em Salvador

Av. Luiz Viana Filho, Segunda Avenida do Centro
Administrativo da Bahia, Conjunto Seplan,

Salvador – BA – Tel.: 071 3115-3940 – 3115-3941

Acesse o Projeto Bahia Produtiva no site da CAR:
www.car.ba.gov.br

www.facebook.com/carbahia

Os Anexos deste Edital estão disponíveis
no site da CAR (www.car.ba.gov.br).
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