
SELEÇÃO DE PROJETOS 

SOCIOAMBIENTAIS VOLTADOS PARA 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Edital CAR 015/2020

R$ 15.000.000,00



Acordo de Empréstimo 8451/BR

US$ 260 milhões (2015-2021)

Governo da Bahia

US$ 110 milhões (42%)

Banco Mundial

US$ 150 milhões (58%)

Implantação de projetos e ações para inclusão 
produtiva, acesso a mercados e infraestrutura em 
comunidades rurais na Bahia.



balanço em abril/2020

963 subprojetos já apoiados

35.385 famílias beneficiadas

R$ 310,1 milhões contratados



Objetivo

Apoio financeiro, não reembolsável, voltados para

apoiar a implantação, estruturação ou ampliação

da produção de alimentos saudáveis (hortaliças,

frutas, raízes e tubérculos) destinados à segurança

alimentar e nutricional, inclusão produtiva e renda.



Público Beneficiário

Associações ou Cooperativas da agricultura familiar,

comunidades tradicionais, assentados da reforma

agrária, fundo e fecho de pasto, quilombolas, indígenas

e povos de terreiros, legalmente constituídas, com mais

de 01 (um) ano de funcionamento, devendo ser

dirigidas e integradas por estes segmentos sociais,

conforme estabelecido na Lei Federal n°11.326/2006.

atenção

Cooperativas, Associações
e Famílias já beneficiadas
em outros Editais da CAR
(Projeto Bahia Produtiva e
Pró-Semiárido) não podem
participar deste Edital.



Limites Financeiros

Valor limite de

cada proposta

até R$ 50 mil

Valor Total 

disponível

R$ 15 milhões

Financiamento 

de, no mínimo, 

300 projetos

10 mil famílias 

beneficiadas 

diretamente

Contrapartida

de 10% em bens 

e serviços

07 Tipologias 

de Investimento



Assistência Técnica

A associação ou cooperativa deve identificar uma instituição que

presta serviços de assistência técnica, para colaborar na elaboração

da Manifestação de Interesse (MI) e a acompanhar a implantação do

investimento.

Como parte da estratégia da Parceria Mais Forte, os serviços de

assistência técnica poderão ser acessados através da:

▪ Instituição que presta assistência técnica com recursos captados

junto a empresas, instituições públicas ou agências nacionais e

internacionais;

▪ Instituição que presta assistência técnica contratada pela

SDR/BAHIATER por intermédio das Chamadas Públicas de

“Agroecologia” e “Mulheres Rurais”;

▪ Assistência técnica prestada diretamente pela equipe técnica da

SDR/BAHIATER;

▪ Assistência técnica prestada por Prefeitura Municipal e Consórcio

Público Territorial, dentro da estratégia Parceria Mais Forte.



Condições Obrigatórias do

serviço de Assistência Técnica

As instituições precisam atender a algumas condições obrigatórias

para assumirem o compromisso de prestar assistência técnica pelo

período mínimo de 02 (dois) junto às famílias:

▪ A instituição deve estar com credenciamento ativo no Sistema

Informatizado de ATER (SIATER/CEDRS);

▪ A instituição deve demonstrar a existência de contrato, convênio ou

outro instrumento celebrado, que garanta as condições financeiras e

técnicas de prestar os serviços de assistência técnica;

▪ No caso das Prefeituras Municipais, através das Secretarias

Municipais de Agricultura ou Desenvolvimento Rural, estas devem

estar integradas ao Consorcio Público Territorial que tenha assinado

contrato com a SDR/BAHIATER até a data de envio da

Manifestação de Interesse (MI)*.

* Será dispensada a exigência de credenciamento da Prefeitura Municipal junto ao

SIATER/CEDRS quando o Consórcio Público Territorial, ao qual ela for integrada, já for

credenciado.



Tipologias dos

itens financiáveis

Equipamentos, utensílios, ferramentas, insumos, mudas,

sementes, adubos, reservatório, estufa, barracas e demais itens

necessários para estruturação, implantação ou ampliação de:

Produção 

Agroecológica 

Integrada e 

Sustentável 

(PAIS) ou 

Mandalas

Produção 

Agroecológica

ou Orgânica

Consolidação 

produtiva junto à 

Tecnologia 

Social de 2ª 

Água

Quintal  

Produtivo

Horticultura e/ou

produção de Plantas

Alimentícias Não

Convencionais

(PANC)

Produção de 

Raízes e 

Tubérculos

Circuitos Curtos

Comercialização

atenção

Exceto
obra civil



Seleção das Manifestações de

Interesse (MI) por Território de Identidade

05 MI por Território de Identidade 

melhor pontuadas
135

MI melhor pontuadas (lista geral) 165

Total de MI selecionadas = 300



Fluxo de Execução

Seleção das 

Manifestações 

de Interesse 

(MI)

Celebração

do Convênio 

com a CAR

Execução dos 

Investimentos



Critérios de Elegibilidade

A Associação/Cooperativa:

1. Está legalmente constituída, com mais de 01 (um) ano de 

funcionamento regular, e é dirigida e integrada por estes segmentos 

sociais

2. Exerce suas atividades no Território de Identidade indicado na proposta

3. Apresentou o compromisso firmado com Instituição de ATER se 

responsabilizando pela prestação de serviços de assistência técnica, 

pelo tempo mínimo e nas condições especificadas no Edital

4. Demonstrou a contrapartida mínima obrigatória de 10% (dez por cento) 

do valor do subprojeto

5. Demandou investimentos que são contemplados no Edital 

6. Não é apoiada financeiramente por convênios de editais da CAR do 

Projeto Bahia Produtiva ou do Projeto Pró-Semiárido

7. Não incluiu como beneficiários famílias já apoiadas financeiramente pela 

CAR através do Projeto Bahia Produtiva ou do Projeto Pró-Semiárido



atenção

Documentos Obrigatórios

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 (última versão);

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

e) Cópia do comprovante de residência, do RG e CPF                               

do/a representante legal da organização;

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.

Portaria CAR 

n° 021/ 2020 

Documentos 
devem ser 

anexados à MI 



Etapas de Seleção e Cronograma

25/05

Lançamento do 

Edital CAR n°

015/2020

28/05 a 

23/06

1ª FASE

Inscrição da 

Manifestação de 

Interesse (MI)

25/06 a 

03/07

2ª FASE

Análise Técnica

pelo/a Assistente 

Territorial 

(SETAF)

06 a 10/07

3ª FASE

Análise Técnica 

pelo Comitê 

Estadual

13/07

4ª FASE

Seleção Final

e Divulgação

do Resultado



Informações detalhadas

Através do Edital de Chamada Pública CAR n°

015/2020, disponível em www.car.ba.gov.br.

Acesso

Através da inscrição e envio de Manifestação 

de Interesse (MI), via internet, disponível em 

www.car.ba.gov.br.



www.car.ba.gov.br

duvidasdoedital15@car.ba.gov.br

71 3115-3941

71 99734-1701

Mais informações


