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I. APRESENTAÇÃO 

A Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR, 
empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvi-
mento Rural – SDR, por meio do Projeto de Desenvolvi-
mento Rural Sustentável – PDRS (Projeto Bahia Produti-
va), torna público o presente Edital, que tem por objetivo 
a seleção de Subprojetos Orientados para o Mercado que 
resultem na qualificação de agroindústrias da Agricultu-
ra Familiar implantadas na Bahia.

Diagnóstico coordenado pela CAR/SDR indica que ao longo 
dos últimos anos foram implantadas, aproximadamente, 
1.500 (mil e quinhentas) agroindústrias de pequeno e mé-
dio porte na Bahia, estimuladas por diversos órgãos go-
vernamentais das esferas estadual e federal, assim como, 
por instituições da cooperação internacional, empresas 
nacionais e outras instituições civis e filantrópicas. 

Para ampliar o diagnóstico e o conhecimento detalhado 
sobre a infraestrutura, funcionamento, gestão, produção, 
dificuldades operacionais, dentre outros aspectos, está 
sendo realizado o Cadastro de Agroindústrias da Agri-
cultura Familiar – CAAF, que conta atualmente com 1.075 
(mil e setenta e cinco) agroindústrias já diagnosticadas e 
registradas. O CAAF classifica estas agroindústrias em 04 
(quatro) grandes grupos:

Funcionando precariamente, necessitando de investimentos 
complementares para alcançar viabilidade técnica e econômica

Grupo A Funcionando Regularmente

Grupo B

Grupo C Em fase de implantação, com projeção de viabilidade técnica

Grupo D Sem funcionamento

e econômica
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O balanço do CAAF realizado em dezembro de2017 indi-
ca que, dentre o universo de agroindústrias da Agricultura 
Familiar já pesquisadas, 23% estão enquadradas no Grupo 
A, 36% no Grupo B, 12% no Grupo C e 29% no Grupo D.

Para este Edital, está previsto o atendimento de agroindús-
trias da Agricultura Familiar, de transformação da produ-
ção primária ou in natura, cadastradas no CAAF e diagnos-
ticadas nos Grupos B e D e que apresentem dificuldades 
de funcionamento e necessitam de investimentos comple-
mentares para garantir o acesso a mercados para os seus 
produtos de valor agregado, cujos Planos de Negócio ates-
tem a viabilidade técnica e econômica. 

As principais finalidades deste Edital são:

• Apoiar a estruturação, funcionamento e gestão de Or-
ganizações Produtivas da Agricultura Familiar e Econo-
mia Solidária;

• Contribuir para a ampliação e qualificação das estraté-
gias de comercialização de Organizações Produtivas da 
Agricultura Familiar e Economia Solidária, que gerem 
ambiente adequado de rentabilidade e viabilidade eco-
nômica e, por tanto, da sustentabilidade dessas Orga-
nizações; 

• Fortalecer a capacidade das Organizações Produtivas da 
Agricultura Familiar e Economia Solidária de participa-
rem de mercados, de realizarem parcerias estratégicas 
e de identificarem e acessarem oportunidades concre-
tas de negócios;

• Contribuir para a ampliação dos resultados econômicos 
das Organizações Produtivas da Agricultura Familiar e 
Economia Solidária, repercutindo no fortalecimento 
institucional, promovendo sustentabilidade econômica 
e retorno financeiro para os seus integrantes.
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II. OBJETO

Constitui objeto deste Edital o apoio técnico e financei-
ro, não reembolsável, para Subprojetos Orientados para o 
Mercado, que resultem na qualificação de Organizações 
Produtivas da Agricultura Familiar e Economia Solidária 
de modo a estabelecer as condições necessárias para a 
qualificação dos processos produtivos e de gestão, condi-
ções essenciais para o posicionamento adequado dessas 
agroindústrias no mercado.

III. BENEFICIÁRIOS

O público beneficiário desse Edital são as Organizações 
Produtivas da Agricultura Familiar e Economia Solidária, 
integradas por agricultores familiares, de acordo com a 
Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que estabe-
lece as diretrizes para a formulação da Política Nacional 
da Agricultura Familiar e Empreendimentos 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 singular), Associação ou 
Colônia de Pescadores, legalmente constituídas há mais 
de 01 (um) ano, formadas e dirigidas por agricultores fa-
miliares, com registro e enquadradas nos Grupos B ou D 
do Cadastro das Agroindústrias da Agricultura Familiar 
da Bahia (CAAF)1.

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

1 Disponível em www.car.ba.gov/caaf
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V. ESPECIFICAÇÕES DOS INVESTIMENTOS

O apoio técnico e financeiro que poderão ser contempla-
dos neste Edital deve estar voltado diretamente para a 
estruturação e funcionamento de agroindústrias geridas 
por Organizações Produtivas da Agricultura Familiar e 
Economia Solidária, mediante investimentos em infra-
estrutura, produção, beneficiamento, comercialização e 
ações de apoio à gestão. Tudo isto observando os princí-
pios da sustentabilidade econômica, social e ambiental, 
bem como, a adoção de boas práticas nos processos pro-
dutivos.

Os investimentos indicados na Manifestação de Interesse 
(MI) para qualificação das agroindústrias devem guardar 
estreita relação com o Plano de Negócios que será ela-
borado com apoio da CAR/SDR, e este deverá responder 
ao gargalo principal ao funcionamento da agroindústria 
identificado no CAAF, conforme descrição abaixo:

Grupo Principais Gargalos

Grupo B

B1: Dependência do mercado institucional; 
B2: Di�culdade de encontrar mercado para os produtos; 
B3: Funcionamento com capacidade ociosidade; 
B4: Gestão de�citária; 
B5: Inexistência ocasional de produto primário; 
B6: Sem ligação de água, mas possível; 
B7: Sem ligação elétrica, mas possível; 
B8: Sem regularização sanitária.

Grupo D

D1: Entidade responsável atualmente pela agroindústria abandonou o 
empreendimento; 
D2: Entidade responsável atualmente pela agroindústria foi dissolvida; 
D3: Entidade responsável atualmente pela agroindústria não possui 
condições de gerir o empreendimento; 
D4: Inexistência de produto primário; 
D5: Localização inadequada para atividade; 
D6: Nível elevado de depreciação; 
D7: Sem possiblidade de ter água potável; 
D8: Sem possiblidade de ter energia
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Assim, os recursos financeiros a serem solicitados na 
Manifestação de Interesse (MI) devem ser destinados a 
garantir o pleno funcionamento da agroindústria, dire-
cionados, portanto, para investimentos em infraestrutu-
ra, produção, beneficiamento, comercialização e ações de 
apoio à gestão.

Além da solicitação de investimentos fixos (constru-
ção civil e/ou equipamentos), será obrigatório incluir na 
Manifestação de Interesse (MI) demanda de recursos fi-
nanceiros para a elaboração participativa e acompanha-
mento ao Plano de Negócio, dentro da metodologia ope-
racional do Projeto Bahia Produtiva, salvo para o caso das 
Organizações Produtivas da Agricultura Familiar e Econo-
mia Solidária atendidas por um dos Centros Públicos de 
Economia Solidária (CESOL) em funcionamento na Bahia, 
e neste caso deverá ser apresentada uma declaração do 
respectivo CESOL que se compromete a elaborar e acom-
panhar o Plano de Negócio dentro dos requisitos do Pro-
jeto Bahia Produtiva.

As Manifestações de Interesse (MI) direcionadas para a 
qualificação de agroindústrias classificadas no CAAF no 
Grupo D, conforme caracterização dos principais gargalos 
descritos acima (D1, D2 e D3) só poderão ser apresenta-
das por Organizações Produtivas da Agricultura Familiar 
e Economia Solidária diferente daquela que atualmente 
é responsável pela gestão dessa agroindústria, com a de-
vida aceitação formal ou anuência, para transferência da 
responsabilidade do empreendimento, e, caso necessário, 
de outros documentos a serem solicitados pela CAR/SDR 
que assegurem a efetividade dos investimentos.       

Não poderão ser apresentadas Manifestações de Interes-
se (MI) direcionadas para a qualificação de agroindústrias 
classificadas no CAAF no Grupo D, conforme caracteri-
zação dos principais gargalos descritos (D4, D5, D6, D7 
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e D8). A indicação para estes casos é a elaboração de um 
Plano de Providências que defina as ações concretas e res-
ponsabilidades a serem tomadas para a transferência do 
patrimônio para outra instituição e finalidade que não a 
agroindustrial.

As Organizações Produtivas da Agricultura Familiar e Eco-
nomia Solidária que já foram beneficiadas por um dos Edi-
tais anteriores do Projeto Bahia Produtiva da SDR/CAR po-
derão apresentar Manifestação de Interesse (MI) para este 
Edital, desde que apresente novas famílias beneficiárias 
e que os investimentos sejam direcionados para agroin-
dústrias classificadas no CAAF no Grupo B ou no Grupo D 
(neste ultimo caso conforme caracterização dos gargalos 
D1, D2 e D3 e a proposta deve ser apresentada por uma 
Organização Produtiva da Agricultura Familiar e Economia 
Solidária diferente daquela que atualmente é responsável 
pela gestão dessa agroindústria.

Será assegurado o acesso a serviços de Assistência Técnica 
e Extensão Rural (ATER) para até 50 (cinquenta) famílias de 
agricultores familiares que integram a base de produção, 
de acordo com o que estabelece a Lei Federal nº 12.188/2010 
e Lei Estadual nº 13.272/2011, excluindo-se aquelas que já 
contam com estes serviços de forma permanente, através 
de contratos de ATER da SDR/BAHIATER, SDR/CAR/Projeto 
Pró-Semiárido, Casa Civil/SEAD ou INCRA. 

Como relação aos serviços de ATER à base produtiva, de-
verá ser indicado na Manifestação de Interesse (MI) quais 
agricultores familiares possuem acesso aos serviços, para 
que seja projetado o atendimento.

Os investimentos globais apresentados na Manifestação 
de Interesse (MI) serão considerados como valores de refe-
rência, cabendo a definição final quanto às especificações, 
caracterização dos investimentos e valores ao que for defi-
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nido no Plano de Negócio, que será elaborado após a sele-
ção das propostas por este 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, dentre outros pontos.

VI. FONTE DOS RECURSOS E LIMITES DE FINANCIAMENTO 

Os recursos financeiros, não reembolsáveis, destinados para 
este Edital, alcançarão o valor global de até R$ 20.000.000,00 
(vinte 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 Internacional de Reconstrução 
e Desenvolvimento – BIRD, com a contrapartida dos benefi-
ciários. 

Conforme previsão do Manual de Operações do Projeto Bahia 
Produtiva, o limite máximo por Manifestação de Interesse 
(MI) é de até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), incluin-
do os valores destinados à elaboração do Plano de Negócio 
e contratação do Agente Comunitário Rural (ACR) de ATER, 
quando necessário. Contudo, espera-se que o valor solicita-
do demandado seja abaixo deste limite, na medida em que 
o objetivo deste Edital é superar os gargalos existentes nas 
agroindústrias identificados no CAAF, no sentido de qualifi-
car o funcionamento dos empreendimentos a partir da in-
fraestrutura já existente.

Excepcionalmente, serão aceitas Manifestações de Interesse 
(MI) com valor superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), 
desde que possuam características específicas, alta inserção 
em mercados e impactos positivos na cadeia produtiva de 
atuação da Organização proponente. A análise e aprovação 
para estes casos específicos, no entanto, por exceder o valor 
previsto no Manual de Operações do Projeto Bahia Produtiva, 
será submetida a solicitação de Não Objeção.
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A meta prevista para este Edital é de financiar até 40 (qua-
renta) Subprojetos. Poderá ser financiado um número de 
Subprojetos superior à meta, desde que existam Manifesta-
ções de Interesse (MI) aprovadas e o montante total de recur-
sos do Edital não seja ultrapassado.

VII. CONTRAPARTIDA 

A contrapartida obrigatória correspondente de cada Subpro-
jeto demandado através da Manifestação de Interesse (MI) é 
de 20% (vinte por cento) do valor global da proposta. O valor 
da contrapartida poderá ser em recursos financeiros e bens e 
serviços economicamente mensuráveis e inexistentes antes 
da apresentação da Manifestação de Interesse, sendo que, 
obrigatoriamente, no mínimo 10% (dez por cento) devem ser 
apresentados em recursos financeiros.

As contrapartidas apresentadas devem ser descritas de for-
ma detalhada e especificando o seu valor equivalente, a 
exemplo de mão de obra (dia/trabalho) na implementação 
do Subprojeto, materiais de construção, o valor atual de in-
sumos, máquinas, veículos, barcos, materiais e equipamen-
tos que serão utilizados, operações de crédito recebidas pe-
los beneficiários integrantes, entre outras.

VIII. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

Os critérios de elegibilidade para participação neste Edital 
são os relacionados a seguir:

a) As Organizações Produtivas que se apresentem como pro-
ponentes das Manifestações de Interesse (MI) devem estar 
legalmente constituídas, com mais de 01 (um) ano de fun-
cionamento;

b) As Organizações Produtivas que se apresentem como pro-
ponentes deverão estar registradas e enquadradas nos Gru-
pos B ou D do Cadastro das Agroindústrias da Agricultura 
Familiar da Bahia (CAAF); 
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c) As Organizações Produtivas que se apresentem como 
proponentes das Manifestações de Interesse (MI) devem 
estar, obrigatoriamente, 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;

d) As Organizações Produtivas que se apresentem como 
proponentes das Manifestações de Interesse (MI) devem 
demonstrar contrapartida mínima obrigatória de 20% (vin-
te por cento) do valor do Subprojeto;

e) Devem ser cumpridas as salvaguardas ambientais e so-
ciais preconizadas no Projeto Bahia Produtiva, executado 
pela CAR/SDR;

f) Devem ser obtidas, caso necessário, as licenças ambien-
tais exigidas ao funcionamento ou expansão do projeto 
apoiado, que deverão ser providenciadas após a aprovação 
da Manifestação de Interesse (MI); 

g) Não deve constar na proposta investimentos destinados 
à construção de rede de distribuição de energia elétrica que 
ultrapasse o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

h) Deve ser comprovado que existe disponibilidade de fonte 
de água adequada, caso necessário, ao funcionamento das 
atividades do Subprojeto;

i) A Manifestação de Interesse (MI) deve alcançar a pontua-
ção mínima de 50% (cinquenta por cento) de acordo com o 
Barema deste Edital;

j) Apresentação do Plano de Investimento e/ou Projeto Exe-
cutivo, demonstrando sustentabilidade social e ambiental 
e, se couber, análise da viabilidade econômica e financeira. 
O Plano de Investimento e/ou Projeto Executivo deverá ser 
elaborado após a aprovação da Manifestação de Interesse 
(MI) de acordo com o estabelecido neste Edital.
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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 formulário 
disponível no sítio eletrônico da CAR/Projeto Bahia Pro-
dutiva (www.car.ba.gov.br).

O Proponente deverá, obrigatoriamente, anexar à Mani-
festação de Interesse (MI) todos os documentos solici-
tados neste Edital, com atenção adicional para os docu-
mentos que demonstrem atendimento dos critérios de 
elegibilidade constantes no Item IX deste Edital.

Somente será aceita 01 (uma) Manifestação de Interesse 
(MI) por Proponente. No caso de apresentação de mais 
que uma Manifestação de Interesse (MI) será considerada 
no processo de análise e seleção aquela apresentada em 
primeiro. 

As Manifestações de Interesse que não atenderem inte-
gralmente as condições estabelecidas ou que descumpri-
rem os prazos estabelecidos neste Edital serão desclassi-
ficadas.

Ao final desta Etapa, as Manifestações de Interesse em 
conformidade com o Edital que alcançaram pontuação 
superior a 135 (cento e trinta e cinco) pontos, que não 
foram desclassificadas ou eliminadas, serão classificadas 
para a 2ª Etapa. A SDR/CAR publicará em seu sítio eletrô-
nico a relação com as Manifestações de Interesse classi-
ficadas para a 2ª Etapa do Edital.
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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 elegibi-
lidade 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 
Desenvolvimento Territorial (CODETER), do Território de 
Identidade onde a Organização Produtiva da Agricultura 
Familiar e Economia Solidária proponente da Manifesta-
ção de Interesse (MI) possua sede. 

O Colegiado de Desenvolvimento Territorial (CODETER), 
em reunião plenária ou através de reunião de uma Câma-
ra Técnica, Comissão ou outra instância constituída para 
esta finalidade, analisará as Manifestações de Interesse 
(MI).

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 o 
funcionamento das agroindústrias da Agricultura Fami-
liar, seus gargalos, desafios e demandas, além de estimu-
lar a busca por acordos e pactuações complementares que 
aportem outras ações e políticas públicas que contribuam 
para o a retomada de funcionamento dessas agroindús-
trias. O segundo objetivo desta 2ª Etapa é garantir o efetivo 
controle social sobre o processo de execução do Projeto 
Bahia Produtiva e os investimentos realizados, permitindo 
acompanhamento e monitoramento dos recursos públicos 
por parte de instâncias colegiadas da sociedade.
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Ao final desta Etapa, as Manifestações de Interesse serão 
ranqueadas de acordo com a pontuação acumulada nas 
duas primeiras etapas, conforme estabelecido no Bare-
ma (Anexo 03). Somente as Manifestações de Interesse 
que alcançarem o mínimo de 180 (cento e oitenta) pontos 
serão classificadas para a 3ª Etapa. As Manifestações de 
Interesse que não alcançarem essa pontuação serão des-
classificadas. A SDR/CAR publicará em seu sítio eletrôni-
co a relação com as Manifestações de Interesse classifi-
cadas 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 avaliadas e discutidas as informações 
constantes na proposta apresentada ao Edital. Aspectos 
relacionados à composição, consistência, abrangência, 
condicionalidades, potencialidades e resultados espera-
dos pelos investimentos constantes na proposta apresen-
tada na Manifestação de Interesse (MI) serão analisados. 

Nesta Etapa, será avaliada a consistência da proposta 
e, principalmente, sua relação com o diagnóstico apre-
sentado pelo CAAF, onde se espera que os investimentos 
propostos respondam aos gargalos identificados que im-
pedem ou dificultam o funcionamento regular da agroin-
dústria. Serão verificadas, também, as comprovações de 
atendimento às salvaguardas estabelecidas no escopo do 
Projeto Bahia Produtiva, critérios de elegibilidade e a con-
trapartida obrigatória.
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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 03). As Manifestações de Interesse que alcan-
çarem o mínimo de 210 (duzentos e dez) pontos serão 
classificadas para a 4ª Etapa.  As Manifestações de Inte-
resse que não alcançarem essa pontuação serão desclas-
sificadas. A SDR/CAR publicará em seu sítio eletrônico a 
relação com as Manifestações de Interesse classificadas 
para a 4ª Etapa.

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

As Manifestações de Interesse (MI) aprovadas na eta-
pa anterior serão analisadas nesta 4ª Etapa pelo Comitê 
Estadual de Avaliação Técnica, cuja constituição e fun-
cionamento é de responsabilidade da CAR/SDR. As Ma-
nifestações de Interesse (MI) serão analisadas quanto 
ao atendimento dos critérios estabelecidos neste Edital, 
observado a consistência das propostas e as condições e 
comprovações constante nas Manifestações de Interesse. 
O Comitê Estadual tem a prerrogativa de estabelecer ob-
jeção final às propostas recebidas neste Edital.

No fim desta Etapa, as Manifestações de Interesse serão 
ranqueadas de acordo com a pontuação adquirida acu-
mulada nas quatro Etapas, conforme estabelecido no Ba-
rema (Anexo 03). As Manifestações de Interesse que al-
cançarem o mínimo de 250 (duzentos e cinquenta) pontos 
serão classificadas para a 5ª Etapa. As Manifestações de 
Interesse que não alcançarem essa pontuação serão des-
classificadas. A SDR/CAR publicará em seu sítio eletrôni-
co, a relação com as Manifestações de Interesse classifi-
cadas para a 5ª Etapa.
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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 se-
guinte forma:

a) Serão consideradas classificadas as Manifestações de In-
teresse que obtiverem acima de 250 (duzentos e cinquenta) 
pontos obtidos cumulativamente nas quatro etapas ante-
riores. 

b) Serão selecionadas, em ordem decrescente de pontua-
ção, um número total de até 40 (quarenta) Manifestações 
de Interesse (MI) que, somados os valores, alcancem até o 
valor global previsto neste Edital de R$ 20.000.000,00 (vinte 
milhões de reais);

c) Serão consideradas classificadas e formarão um grupo 
reserva as Manifestações de Interesse que forem classifica-
das, mas não selecionadas; 

d) Caso a quantidade de Manifestações de Interesse sele-
cionadas, não alcançar o valor global deste Edital, será fa-
cultado à SDR/CAR convocar as Manifestações de Interesse 
classificadas que formaram o grupo reserva, respeitando a 
pontuação obtida.

e) Caso ocorra empate entre as Manifestações de Interesse, 
serão usados os seguintes critérios de desempate, respei-
tando a seguinte ordem: 

• Será considerada selecionada a proposta que obteve 
maior pontuação na 4ª Etapa (Análise das Manifestações 
de Interesse pelo Comitê Estadual de Avaliação Técnica);

• Persistindo o empate, será considerada selecionada a 
proposta que obteve maior pontuação na 3ª Etapa (Visita 
de Campo).
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f) Caso persista o empate, após aplicação dos critérios 
acima, caberá ao Comitê Estadual de Avaliação Técnica 
selecionar entre as Manifestações de Interesse que serão 
selecionadas.

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

X. PLANO DE NEGÓCIO

Definida as Manifestações de Interesse selecionadas, os 
Subprojetos 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 a serem 
financiados, seus valores, prazos, gestão, dentre outros 
aspectos, relacionados à agroindústria a ser beneficiada.

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 de 
cada agroindústria.

O Plano de Negócios deve comprovar a viabilidade técnica 
e econômica do Subprojeto, bem como a sustentabilidade 
social e ambiental, condição necessária para aprovação 
do financiamento.

As Organizações Produtivas da Agricultura Familiar e 
Economia Solidária devem concordar previamente com 
a aceitação e adoção das medidas de ajustes, orientações 
e indicações apontadas pelo Plano de Negócios a ser ela-
borado.



EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 13/201822

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 
06/04/2018

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

16 a 27/04/2018

3ª Etapa: Visita de Campo 07 a 25/05/2018

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

28/05/2018 a 
08/06/2018

5ª Etapa: Seleção Final das Manifestações de 
Interesse e Divulgação do Resultado 11 a 15/06/2018

XII. DISPOSIÇÕES GERAIS 

A apresentação da Manifestação de Interesse ao Edital de 
Chamada Pública nº 013/2018 não se constitui em responsa-
bilidade automática da SDR/CAR em firmar convênio, sendo 
uma expectativa de direito, condicionada às diversas etapas 
seletivas constantes neste Edital, onde estão previstos aná-
lises e pareceres técnicos, visando garantir a transparência, 
a participação 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 se-
leção final.

As informações que constam nas Manifestações de Interes-
se (MI) são de exclusiva responsabilidade dos proponentes, 
cabendo à SDR/CAR o direito de indeferir quanto à aceita-



EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 13/2018 23

ção 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 (MI) que 
não se enquadrem nas exigências contidas neste Edital. 

As Organizações Produtivas da Agricultura Familiar pro-
ponentes das propostas selecionadas terão que apresen-
tar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, os seguintes 
documentos para celebração de convênio:

a) Cópia da Ata de Fundação e suas alterações registradas;

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

c) Cópia do Estatuto Social (ultima versão);

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

e) Cópia do RG e CPF do/a representante legal da Entidade;

f) Certidão de Regularidade no SICON;

g) Certidão Negativa de Débitos FGTS;

h) Certidão Negativa de Débitos INSS;

i)  Certidão Negativa de Débitos Dívida Ativa com a União;

j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista;

k) Certidão Negativa de Débitos Fazenda Estadual;

l) Certidão Negativa de Débitos Fazenda Municipal;
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m) Documento de comprovação da titularidade da área, 
devidamente registrado, para Subprojeto que tenha pre-
visão de obras civis ou hídricas (Termo de Comodato, Ter-
mo de Cessão de Uso, Escritura Pública ou Termo de Do-
ação).

Transcorrido o prazo de 60 (sessenta) dias sem a apre-
sentação integral dos documentos relacionados acima, 
a SDR/CAR reserva-se ao direito de cancelar a seleção e 
convocar a Manifestação de Interesse (MI) classificada 
e integrante do grupo reserva, respeitando a ordem de 
classificação, conforme os regramentos do Edital.

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 duvidasdoedital13@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 con-
veniados no prazo máximo de até 06 (seis) meses após a 
elaboração/aprovação do Plano de Negócios, que se ini-
ciará imediatamente após a divulgação do resultado fi-
nal, sendo considerado prescrito após esse período, não 
restando à SDR/CAR qualquer obrigatoriedade para con-
veniamento, salvo por impedimento justificável, devida-
mente submetido e aceito pela Coordenação do Projeto 
Bahia Produtiva.

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

Anexo 1 – Modelo de Manifestação de Interesse para 
apresentação de Subprojetos Orientados para o Mercado, 
seleção de Subprojetos de qualificação de agroindústrias 
da Agricultura Familiar.

Anexo 2 – Salvaguardas Ambientais e Sociais do Projeto 
Bahia Produtiva

Anexo 3 – Barema de pontuação 

Anexo 4 – Modelo de Declaração de Serviços de Assistên-
cia Técnica e Extensão Rural (ATER)

Anexo 5 – Modelo de Declaração do Centro Público de 
Economia Solidária.

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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ANOTAÇÕES

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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