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I. APRESENTAÇÃO 

A Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), 
empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento 
Rural (SDR), por meio do Projeto de Desenvolvimento Rural 
Sustentável – PDRS (Bahia Produtiva), torna público o presente 
Edital Emergencial de Chamada Pública CAR nº 015/2020, que 
tem por objetivo a seleção de Subprojetos Socioambientais 
voltados para a Segurança Alimentar e Nutricional, com vis-
tas a ampliar a oferta de alimentos básicos, sobretudo horta-
liças, frutas, raízes e tubérculos, diante da redução do cultivo 
causado pela pandemia mundial do Coronavírus (Covid-19).

O Componente de Inclusão Produtiva e Acesso a Mercados do 
Projeto Bahia Produtiva visa aumentar a inclusão produtiva 
fomentando a produção de alimentos e o acesso a mercado 
dos agricultores familiares e outras populações estratégicas 
nos 27 Territórios de Identidade da Bahia. O Subcomponen-
te Socioambiental tem como objetivo apoiar, de maneira ge-
ral e de acordo com o especificado nas Chamadas Públicas, 
formas de produção e beneficiamento sustentáveis, visando 
melhorar o manejo dos recursos naturais nas áreas de pro-
dução, o incentivo às ações de recuperação de áreas degra-
dadas, fomento ao extrativismo sustentável, fortalecendo os 
produtos da sociobiodiversidade, iniciativas de turismo de 
base comunitária e apoiando iniciativas de segurança ali-
mentar e nutricional dos beneficiários.  

Ações a serem apoiadas pelo Subcomponente Socioambien-
tal contemplam a promoção da convivência e conservação 
nos diversos biomas, com a sustentabilidade dos recursos 
ambientais e hídricos, por meio de investimentos em infra-
estrutura socioprodutiva e ambiental.

Os Subprojetos visam a melhoria das condições de vida da 
população rural do Estado da Bahia, com o foco na segurança 
alimentar e nutricional, inclusão produtiva e na diversifica-
ção das fontes de alimentação e renda, além da qualificação 
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da gestão dos recursos naturais de populações do campo, re-
sidentes nos Territórios de Identidade da Bahia. 

Este Edital Emergencial visa apoiar a produção de alimen-
tos como hortaliças, frutas, raízes e tubérculos e produção 
de plantas alimentícias não convencionais (PANC), de for-
ma sustentável, com o objetivo de melhorar as condições de 
vida da população beneficiária e contribuir para que a oferta 
de alimentos básicos e saudáveis seja mantida e até incre-
mentada com o intuito de enfrentar os efeitos de redução 
dos cultivos desses alimentos durante a pandemia do novo 
Coronavírus.

II. OBJETO 

Constitui objeto do Edital Emergencial de Chamada Pública 
CAR nº 015/2020 o apoio financeiro, não reembolsável, para 
investimentos em Subprojetos Socioambientais, destinado 
a agricultores familiares e outras comunidades tradicionais 
rurais, em situação de vulnerabilidade social, selecionados 
a partir de Manifestação de Interesse (MI), cujo modelo 
encontra-se no Anexo 01.

Os Subprojetos serão selecionados a partir da Manifestação 
de Interesse (MI) de organizações sociais ou produtivas 
sob gestão de agricultores familiares ou de comunidades 
tradicionais, formalizadas juridicamente como associação 
ou cooperativa, que apresentem propostas relacionadas à 
produção e consumo de alimentos saudáveis (hortaliças, 
frutas, raízes e tubérculos,) destinados e à alimentação e a 
comercialização da produção.

Ao final desse processo, as organizações sociais ou produtivas 
selecionadas receberão apoio financeiro para a aquisição de 
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insumos produtivos e outros itens necessários à produção e 
distribuição e comercialização, visando a segurança alimentar 
e nutricional, inclusão produtiva e geração de renda, 
compatibilizando qualidade de vida e elevação de renda, com 
conservação e uso sustentável de recursos naturais.

Este Edital Emergencial visa conciliar o incentivo ou 
incremento da produção de alimentos saudáveis com outras 
políticas públicas já em curso, como crédito rural, assistência 
técnica, aquisições públicas, implantação de tecnologias 
sociais de captação e armazenamento de água, dentre outras, 
permitindo o alcance mais rápido dos resultados esperados, 
diminuição dos custos e o impacto efetivo imediato na vida 
e na economia dos agricultores familiares e comunidades 
tradicionais a serem beneficiadas, afetados pela pandemia 
do novo Coronavírus (Covid-19).

O formulário para inscrição das propostas e seus anexos 
estão disponíveis no endereço eletrônico www.car.ba.gov.br.

III. PRESSUPOSTOS

A segurança alimentar e nutricional consiste na realização 
do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimen-
tos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprome-
ter o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como 
base práticas alimentares promotoras de saúde, que respei-
tem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, 
econômica e socialmente sustentáveis (Brasil, 2006).

A alimentação adequada e saudável é um direito humano 
básico (Brasil, 2014) que envolve:
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• a garantia ao acesso permanente e regular, de forma 
socialmente justa, a uma prática alimentar adequada aos 
aspectos biológicos e sociais do indivíduo e que deve estar 
em acordo com as necessidades alimentares especiais;

• ser referenciada pela cultura alimentar e pelas dimensões 
de gênero, raça e etnia; acessível do ponto de vista físico 
e financeiro;

• ser harmônica em quantidade e qualidade, atendendo aos 
princípios da variedade, equilíbrio, moderação e prazer; e,

• ser baseada em práticas produtivas adequadas e 
sustentáveis.

De certo que o acesso à alimentação foi, significativamente, 
ampliado na Bahia e no Brasil na última década, fruto de 
investimentos em políticas sociais promotoras do Direito 
Humano à Alimentação Adequada – DHAA. Em 2004, 
a segurança alimentar estava presente em 49,7% dos 
domicílios baianos, esse número foi ampliado para 62,2% 
em 2013, ou seja, cerca de 4 milhões de pessoas passaram 
a ter acesso e garantia a uma alimentação adequada. Outro 
dado relevante foi à redução do número de domicílios em 
situação de insegurança alimentar grave (quando o indivíduo 
possui restrição total e severa do alimento-fome), passando 
de 12,6% em 2004 para 6,6% em 2013 (PNAD/IBGE, 2013). Os 
dados também demonstram que os domicílios rurais são 
os mais afetados pela insegurança alimentar e nutricional, 
obviamente por estarem relacionados à pobreza extrema. 
(PNAD/IBGE, 2013). 

É imprescindível a continuidade dos investimentos em 
ações promotoras da segurança alimentar e nutricional, 
uma vez que a Bahia possui o quinto pior índice no ranking 
nacional em relação ao número de domicílios em condição 
de insegurança alimentar, quer seja grave, moderada ou 
leve. No Nordeste, o estado da Bahia ocupa o segundo lugar, 
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com 317 mil domicílios (cerca de 1 milhão de pessoas) 
sem o acesso regular e permanente a alimentos de forma 
satisfatória (BAHIA,2015).

Num cenário de redução de investimentos em políticas 
públicas voltadas à garantia do acesso à alimentação 
saudável e a recente crise provocada pela pandemia do 
novo Coronavírus (Covid-19), é de se esperar que o quadro 
de insegurança alimentar e nutricional se agrave, uma vez 
que grande parte dos agricultores familiares de menor renda 
passou a enfrentar restrições no desenvolvimento de suas 
atividades agropecuárias, que garantiam a produção de 
alimentos e renda, ampliando os problemas relacionados 
à segurança alimentar e nutricional. Como em toda crise, e 
nesta em especial, a retórica contraditória de faltar alimentos 
nas propriedades rurais por ausência de planejamento prévio 
da produção volta ao debate. 

Em princípio, seria necessário, em função das crises que são 
cíclicas, manter, permanentemente, um processo de produção 
de verduras, legumes e raízes de modo a garantir segurança 
alimentar e nutricional, seja em tempos normais, seja em 
períodos de graves problemas econômicos, climáticos ou de 
saúde pública. Contudo, é sabido que a falta de água para 
irrigar, local apropriado, conhecimento, assistência técnica, 
equipamentos, insumos, dentre outros meios de produção, 
são situações que limitam a produção desses alimentos, 
essenciais para resguardar uma alimentação de qualidade. 
Há de se considerar que existem locais e condições que são 
mais ou menos adversas e de difícil transposição para iniciar 
e/ou ampliar uma área de cultivo de alimentos, mesmo que 
para o consumo próprio. 

Nos últimos anos, ocorreram muitos investimentos públicos na 
implantação de novos sistemas de demanda hídrica de baixa 
escala, como o sistema de produção agroecológica integrada 
e sustentável (PAIS), as mandalas, as barragens subterrâneas, 
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barreiros-trincheiras, cisternas calçadão, cisternas de 
produção e outras tecnologias sociais, que apontam para um 
promissor caminho, que ajudaram a multiplicar o número de 
hortas e os chamados quintais produtivos de frutas, hortaliças, 
raízes, tubérculos e pequenos criatórios. 

Este Edital Emergencial busca contribuir para disponibilizar 
as condições necessárias para se ampliar o número de 
agricultores familiares e outras populações tradicionais do 
campo na implantação ou fortalecimento de subsistemas 
produtivos agroalimentares, provendo, primeiramente, o 
acesso à alimentação saudável e de qualidade para a sua 
família e, também, proporcionar a oferta desses alimentos 
saudáveis para a população local com a venda da produção 
através de circuitos curtos de comercialização.

Para se alcançar com êxito os objetivos deste Edital 
Emergencial e os resultados esperados, é imprescindível a 
existência de algumas precondições, com destaque para o 
acesso dos beneficiários a serviços de assistência técnica, 
cuja comprovação deve ser atestada junto à Manifestação de 
Interesse (MI), bem como a apresentação de uma proposta 
técnica simplificada, detalhando os investimentos, as 
especificações e os custos estimados.

Portanto, para participação deste Edital Emergencial é 
condicionante obrigatória que a organização social ou 
produtiva proponente da Manifestação de Interesse (MI) 
tenha acesso aos serviços de assistência técnica junto às 
Unidades de Produção Familiar (UPF), sem que esses serviços 
sejam ofertados com recursos deste Edital. A articulação 
deste Edital Emergencial com os serviços de assistência 
técnica em execução ou em pré-execução está de acordo 
com o previsto na ação “Parceria Mais Forte”, organizada e 
articulada pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e 
instituições participantes.
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Nesta perspectiva, a instituição prestadora dos serviços de 
assistência técnica deve assumir o compromisso de apoiar 
a implantação e o acompanhamento dos investimentos a 
serem realizados, caso a Manifestação de Interesse (MI) seja 
selecionada, para o alcance rápido dos resultados e a sua 
potencialização, favorecendo a ampliação e diversificação 
da produção de alimentos saudáveis baseados em práticas 
sustentáveis e princípios agroecológicos. Sendo assim, 
obrigatoriamente, deverá ser indicado na Manifestação de 
Interesse (MI) o nome da instituição responsável.

Os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), já 
contratados ou em pré-execução, por intermédio das diversas 
instituições em atuação no estado da Bahia, devem estar de 
acordo com o que estabelece a Lei Federal nº 12.188/2010 e 
Lei Estadual nº 13.272/2011 e deverão apresentar declaração 
formal de responsabilidade pela implantação, supervisão, 
acompanhamento e assessoramento ao subprojeto que 
definir por apoiar, além de fornecer suporte técnico às famílias 
beneficiárias, baseado em práticas sustentáveis e princípios 
agroecológicos. Dessa forma, deverá ser anexada à Manifestação 
de Interesse (MI) uma declaração assinada pelo representante 
legal da instituição prestadora do serviço de assistência técnica, 
conforme modelo disponibilizado (Anexo 4).

Sobre a Parceria Mais Forte

Com o objetivo de ampliar a articulação entre os mais 
diversos sujeitos sociais que executam políticas públicas 
voltadas para o desenvolvimento rural dos municípios 
baianos, a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) 
adotou uma estratégia de atuação denominada Parceria 
Mais Forte, que busca estimular e consolidar a interseção 
das ações e políticas públicas para o desenvolvimento dos 
principais sistemas produtivos rurais da agricultura familiar, 
minimizando o sombreamento e potencializando a atuação 
das instituições.
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A Parceria Mais Forte busca fortalecer as diferentes dimensões 
do desenvolvimento, qualificando os processos de gestão e de 
execução das políticas públicas, além de buscar a integração 
das ações desenvolvidas pela própria SDR (CAR, BAHIATER, 
CDA, SUAF, CEPEX e SUTRAG) e por instituições parceiras que 
aderiram a essa estratégia. Esse arranjo institucional será 
capaz de fomentar unidade, coesão e complementariedade 
da execução de ações por parte das prefeituras municipais, 
dos consórcios públicos territoriais, organizações produtivas 
e instituições da sociedade civil.

Dentro da estratégia da Parceria Mais Forte, os serviços de 
Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) constituem-se 
num pilar fundamental. Portanto, as organizações sociais 
ou produtivas que desejem apresentar uma Manifestação 
de Interesse (MI) para concorrer ao Edital Emergencial de 
Chamada Pública CAR nº 015/2020, devem comprovar o 
acesso e a disponibilidade à assistência técnica, por no 
mínimo 02 (dois) anos, por meio de instituição credenciada 
ao SIATER/CEDRS1, ofertada por diferentes possibilidades, 
das quais podem ser elencadas:

a. Instituição que presta assistência técnica com recursos 
próprios ou captados junto a empresas, instituições pú-
blicas ou agências nacionais e internacionais;

b. Instituição que presta assistência técnica contratada pela 
SDR/BAHIATER por intermédio das Chamadas Públicas de 
“Agroecologia” e “Mulheres Rurais”

c. Assistência técnica prestada diretamente pela equipe 
técnica da SDR/BAHIATER;

d. Assistência técnica prestada por Prefeitura Municipal e 
Consórcio Público Territorial, dentro da estratégia Parce-
ria Mais Forte SDR/BAHIATER.

1  As instituições que prestam serviços de assistência técnica e extensão rural têm seu credenciamento, 
para o Sistema Informatizado de ATER (SIATER), disponível em http://siater.mda.gov.br, mediante a 
apresentação de solicitação junto ao Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável (CEDRS), 
responsável pela análise e aprovação do credenciamento.
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Desta relação, ficam excluídos, portanto, aqueles contratos 
das instituições prestadoras de serviços de ATER contratadas 
pela CAR, por meio do Projeto Bahia Produtiva e Projeto Pró-
Semiárido, cujos contratos encontram-se no último ano 
de execução e em função dos beneficiários atuais já serem 
atendidos por estes projetos.

Deverá ser registrado, portanto, na Manifestação de Interesse 
(MI), a identificação da instituição que se apresentará 
como responsável pelo acompanhamento técnico, no 
tempo mínimo e nas condições especificadas neste Edital 
Emergencial.

IV. ESPECIFICAÇÕES DOS INVESTIMENTOS 

Para fins deste Edital Emergencial, a Manifestação de 
Interesse (MI) deverá conter investimentos voltados para 
apoiar a implantação, estruturação ou ampliação da 
produção de alimentos saudáveis (hortaliças, frutas, raízes 
e tubérculos) destinados à segurança alimentar e nutricional 
dos beneficiários, por meio do apoio à aquisição de insumos 
produtivos, equipamentos e outros itens necessários à 
produção e à distribuição e comercialização em circuitos 
curtos de comercialização, que compatibilizem processo 
de ampliação de renda, qualidade de vida, conservação 
e uso sustentável de recursos naturais, com ênfase na 
sustentabilidade, segurança alimentar e nutricional das 
famílias beneficiadas.

A Manifestação de Interesse (MI) deverá contemplar, 
exclusivamente, demandas alinhadas com as tipologias de 
investimentos especificadas neste Edital Emergencial. O 
enquadramento deve considerar a estratégia do investimento 
proposto com os resultados que se pretendem alcançar, de 
acordo com o estabelecido aqui no Edital. 
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Os investimentos a serem demandados na Manifestação 
de Interesse (MI) devem se estabelecer por duas diferentes 
categorias, quanto à sua característica de execução:

• Coletivo: quando a forma de execução, em função das 
especificidades do investimento, da área (coletiva) onde 
será implantado, do uso comum dos meios de produção 
e distribuição das tarefas ou por conta de outro aspecto, 
determinar o uso do investimento de forma coletiva, 
complementar, simultânea, cujo resultado da produção 
e/ou da comercialização é compartilhado entre eles;

• Grupal: quando a forma de execução, em função das 
especificidades do investimento, da necessidade do uso de 
cada propriedade familiar ou por conta de outro aspecto 
qualquer, determinar o uso do investimento de forma 
individual por parte de cada família beneficiária, podendo 
haver ou não o uso compartilhado de equipamentos e 
insumos, mas sem perder a perspectiva de grupo, onde 
cada beneficiário é responsável por sua produção e pelo 
resultado dela.

Essas duas estratégias anteriormente descritas, aparente-
mente com o mesmo significado, podem ser melhor com-
preendidas quando se analisa um caso concreto e real. Para 
ilustrar, tomando uma “horta” como exemplo, supondo que 
ela já funciona ou será implantada em uma área comum, 
onde as famílias desenvolvem os trabalhos de forma coletiva, 
com divisão de tarefas, dos resultados e custos de produção. 
Essa mesma “horta” pode ser implantada em cada uma das 
propriedades rurais dos beneficiários e a colaboração entre 
eles se dará pelas práticas agrícolas comuns, pela assistência 
técnica, uso compartilhado de equipamentos, entre outras 
ações, caracterizando-se neste último caso como grupal. 

O mais importante, em qualquer um desses dois cenários de 
implementação e execução do investimento, é considerar que, 
para o êxito dos investimentos, é necessário fortalecer sempre 
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os laços de intercooperação, associativismo, cooperativismo 
e troca de experiências entre todos os beneficiários. Em 
qualquer circunstância, princípios econômicos como 
otimização dos investimentos, racionalização dos custos, 
escala de produção e estratégia de comercialização dos 
produtos devem estar absolutamente presentes na tomada 
de decisão sobre onde e como aportar os recursos financeiros 
que serão disponibilizados através deste Edital Emergencial. 
O acerto dessa decisão será estritamente observado pela 
CAR/Projeto Bahia Produtiva durante a análise e seleção das 
Manifestações de Interesse (MI).

Independente da estratégia adotada, coletiva ou grupal, a 
aplicação dos investimentos com os recursos financeiros 
repassados pela CAR/Projeto Bahia Produtiva se dará por 
meio de convênios a serem firmados com a organização 
social ou produtiva (cooperativa ou associação) proponente 
da Manifestação de Interesse (MI).

As tipologias e exemplos dos investimentos possíveis de 
serem apoiados pelo Edital Emergencial de Chamada Pública 
CAR nº 015/2020, estão descritos no quadro a seguir:

Tipologia Descrição Exemplos de Investimentos

A

Produção 
Agroecológica 
Integrada e 
Sustentável (PAIS)

Equipamentos, utensílios, ferramentas, 
insumos, mudas, sementes, adubos, animais 
de pequeno porte (aves), irrigação localizada 
com reservatório e demais itens necessários 
para a implantação e funcionamento do PAIS

B

Consolidação 
produtiva junto à 
Tecnologia Social 
de 2ª Água  

Equipamentos, utensílios, ferramentas, 
insumos, mudas, sementes, adubos, irrigação 
localizada e demais itens necessários para a 
consolidação da produção junto à tecnologia 
social de água para produção já implantada
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C

Horticultura e/
ou Produção 
de Plantas 
Alimentícias Não 
Convencionais 
(PANC)

Equipamentos, utensílios, ferramentas, 
insumos, mudas, sementes, adubos, irrigação 
com ou sem reservatório e demais itens 
necessários para implantação da horta

D
Produção 
Agroecológica ou 
Orgânica

Equipamentos, utensílios, ferramentas, 
insumos, mudas, sementes, adubos, irrigação 
com ou sem reservatório, estufa e demais itens 
necessários para implantação e certificação da 
produção

E Quintal Produtivo

Equipamentos, utensílios, ferramentas, 
insumos, mudas, sementes, adubos, irrigação 
com ou sem reservatório e demais itens 
necessários para implantação da produção

F
Produção 
de Raízes e 
Tubérculos

Equipamentos, utensílios, ferramentas, 
insumos, material genético, adubos, irrigação 
localizada e demais itens para produção

G Circuitos Curtos de 
Comercialização

Equipamentos, utensílios, barracas e demais 
itens necessários para dinamizar o acesso da 
produção já existente ao mercado, por meio 
de circuitos curtos de comercialização (locais 
próximos da área de produção, das feiras 
livres, feiras orgânicas ou agroecológicas, dos 
mercados, etc.)

A Manifestação de Interesse (MI) poderá contemplar 
investimentos que sejam enquadrados em diferentes 
tipologias, caso seja comprovada a necessidade, estratégia ou 
multiplicidade de aptidão dos beneficiários. Será admissível, 
também, ser demandado na Manifestação de Interesse (MI) 
investimentos não descritos no quadro acima, mas, para 
isso, deverá guardar sinergia com as tipologias especificadas 
e o objetivo deste Edital Emergencial, além de comprovada a 
necessidade, estratégia e aptidão dos beneficiários.

O detalhamento do investimento solicitado, contendo 
especificação dos itens, quantidade, custo unitário e total, 
deve ser feito na Manifestação de Interesse (MI), com o 
preenchimento dos campos correspondentes. O Anexo 
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05 contém um roteiro orientador dessa proposta técnica 
simplificada.

Após a seleção final das Manifestações de Interesse (MI), 
a CAR/Projeto Bahia Produtiva dará as orientações e os 
parâmetros necessários para o enquadramento, ajuste, 
complementação e aperfeiçoamento da proposta, com 
objetivo de deixá-la apta para a etapa seguinte, que é a 
celebração do convênio entre a cooperativa/associação e a 
CAR/Projeto Bahia Produtiva, seguido do repasse dos recursos 
financeiros para implantação dos investimentos, de acordo 
com o estabelecido neste Edital Emergencial.

V. PÚBLICO BENEFICIÁRIO 

Constitui-se como público beneficiário deste Edital 
Emergencial as organizações sociais ou produtivas (associações 
e 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 
regular, devendo ser dirigidas e integradas por estes segmentos 
sociais, conforme estabelecido na Lei Federal n°11.326/2006, 
que traz as diretrizes para a formulação da Política Nacional 
da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais.

Cada Manifestação de Interesse (MI) deve, obrigatoriamente, 
apontar entre 20 (vinte) e 40 (quarenta) beneficiários/as 
a serem contemplados com os investimentos que serão 
realizados, constituindo-se esta condição indispensável para 
que a proposta contida na MI possa ser selecionada neste 
Edital Emergencial. O barema (Anexo 3) utilizado no processo 
de avaliação e seleção das Manifestações de Interesse (MI) vai 
avaliar e melhor pontuar, dentre outras questões, aquela MI 
que apresente baixo valor per capita, relativo ao valor global 
da proposta apresentada. 



EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 15/202020

Ainda seguindo a estratégia da SDR “Parceria Mais Forte”, 
esses beneficiários comporão um Grupo de Produção Local 
(GPL). Esse Grupo, formado pelos cooperados ou associados 
inscritos como beneficiários na Manifestação de Interesse 
(MI), deverá ser o responsável, junto com sua organização, 
em implementar e desenvolver os investimentos. 

A Manifestação de Interesse (MI), uma vez selecionada e 
apoiada pela CAR/Projeto Bahia Produtiva, tem potencial 
para se tornar uma referência na comunidade e/ou 
município. Caso o montante de recursos financeiros 
disponibilizados neste Edital Emergencial, principalmente 
na estratégia de investimento grupal (descrito no Item IV), 
mostre-se insuficiente para implantação de um conjunto 
maior de ações para o Grupo Produtivo Local (GPL), estes 
investimentos devem ser entendidos como propulsores 
e tomados como referência para ampliação das ações e 
do número de famílias, devendo o serviço de assistência 
técnica apoiar na elaboração de proposta adicional a ser 
financiada pelo crédito rural, através das linhas de crédito do 
PRONAF, operados pelo Banco do Nordeste, Banco do Brasil e 
Cooperativas de Crédito.

As organizações sociais ou produtivas (associações e 
cooperativas) já selecionadas e apoiadas em editais anteriores 
da CAR, por meio do Projeto Bahia Produtiva ou Projeto Pró-
Semiárido, não poderão se apresentar como proponente a 
Manifestação de Interesse (MI) ao Edital Emergencial de 
Chamada Pública CAR nº 015/2020. O sistema eletrônico 
utilizado para a inscrição das Manifestações de Interesse (MI) 
fará a análise automática, por meio do número do CNPJ (da 
pessoa jurídica) e do CPF (da pessoa física), não permitindo a 
continuidade de inscrição da Manifestação de Interesse (MI) 
caso seja constatado alguma dessas situações.
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VI. FONTE DOS RECURSOS E VALOR 

Os recursos destinados ao apoio financeiro dos Subprojetos 
selecionados, a partir deste Edital Emergencial de Chamada 
Pública CAR nº 015/2020, com valor global de até R$ 
15.000.000,00 (quinze milhões de reais), são oriundos do 
Tesouro do Estado da Bahia e do Acordo de Empréstimo nº 
8415-BR firmado entre o Estado e o Banco Internacional de 
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, com a contrapartida 
dos beneficiários. 

A meta prevista deste Edital Emergencial é financiar 300 
(trezentos) subprojetos socioambientais. O valor de cada 
subprojeto será de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 
Após seleção e aprovação dos 300 (trezentos) subprojetos 
iniciais, havendo sobra de recursos financeiros, poderá ser 
financiado um número superior a essa meta até o montante 
total dos recursos financeiros previsto neste Edital e desde que 
existam propostas aprovadas e que atendam integralmente 
aos requisitos

VII. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Serão selecionadas propostas por intermédio da apresenta-
ção de Manifestação de Interesse (MI) oriundas dos 27 (vinte 
e sete) Territórios de Identidade da Bahia.

Territórios de Identidade da Bahia

Bacia do Jacuípe Itaparica Portal do Sertão

Bacia do Paramirim Litoral Norte e Agreste 
Baiano Recôncavo

Bacia do Rio Corrente Litoral Sul Semiárido Nordeste II

Bacia do Rio Grande Médio Rio de Contas Sertão do São Francisco

Baixo Sul Médio Sudoeste da Bahia Sertão Produtivo

Chapada Diamantina Metropolitano de Salvador* Sisal
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Costa do 
Descobrimento Piemonte da Diamantina Sudoeste Baiano

Extremo Sul Piemonte do Paraguaçu Vale do Jiquiriçá

Irecê Piemonte Norte do Itapicuru Velho Chico

* Excluindo o município de Salvador

Para este Edital Emergencial serão somente consideradas as 
Manifestações de Interesse (MI) apresentadas por organiza-
ções sociais ou produtivas (associações e cooperativas) de 
acordo com o estabelecido no Item V.

VIII. DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS 

O total de 300 (trezentas) Manifestações de Interesse (MI) 
previstas para serem selecionadas, de acordo com o esta-
belecido no Edital Emergencial de Chamada Pública CAR nº 
015/2020, serão distribuídos da seguinte forma:

a. Mínimo inicial de 05 (cinco) Manifestações de Interes-
se (MI) por cada um dos 27 Territórios de Identidade da 
Bahia, totalizando 135 (cento e trinta e cinco), seleciona-
das por ordem de pontuação no respectivo Território;

b. As demais 165 (cento e sessenta e cinco) Manifestações 
de Interesse (MI) ou mais serão selecionadas dentre as 
melhores avaliadas em uma pontuação geral, excluídas 
as 135 (cento e trinta e cinco) já selecionadas de acordo o 
item “a”, resultado que será obtido em ordem decrescen-
te, de acordo com os critérios e a pontuação definida no 
barema, até alcançar o valor global do Edital.
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IX. CONTRAPARTIDA 

A contrapartida correspondente de cada Subprojeto é de, no 
mínimo, 10% (dez por cento) do valor total do Subprojeto e 
poderá ser apresentada e demonstrada em recursos finan-
ceiros e/ou em bens e serviços economicamente mensurá-
veis. 

A contrapartida será ofertada pela cooperativa/associação 
somente durante a implementação do Subprojeto. Deve ser 
descrita de forma detalhada na Manifestação de Interesse 
(MI), especificando o seu valor equivalente, a exemplo de 
mão de obra (dia/trabalho), materiais de construção, insu-
mos, materiais, equipamentos que serão utilizados, opera-
ções de crédito recebidas pelos beneficiários integrantes, 
dentre outras.

X. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

Os critérios de elegibilidade (obrigatórios e eliminatórios) 
que devem ser atendidos pelas organizações sociais ou pro-
dutivas (associações e cooperativas) da agricultura familiar, 
comunidades tradicionais, assentados da reforma agrária, 
fundo e fecho de pasto, quilombolas, indígenas e povos de 
terreiros para participação neste Edital Emergencial são os 
relacionados a seguir:

a. Devem estar legalmente constituídas, com mais de 01 
(um) ano de funcionamento regular, devendo ser dirigi-
das e integradas por estes segmentos sociais, conforme 
estabelecido na Lei Federal n°11.326/2006, que traz as di-
retrizes para a formulação da Política Nacional da Agri-
cultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais;

b. Devem exercer suas atividades no Território de Identida-
de indicado na proposta;
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c. Devem apresentar o compromisso firmado da instituição 
(Anexo 04) que se responsabilizará pelo acompanhamen-
to técnico e a prestação de serviços de assistência téc-
nica, pelo tempo mínimo e nas condições especificadas 
neste Edital Emergencial;

d. Devem demonstrar uma contrapartida mínima obrigató-
ria de 10% (dez por cento) do valor do Subprojeto;

e. Não devem demandar na Manifestação de Interesse (MI) 
investimentos não contemplados neste Edital Emergen-
cial de Chamada Pública;

f. Caso a Manifestações de Interesse (MI) seja seleciona-
da, devem cumprir as salvaguardas ambientais e sociais, 
descritas no Anexo 2, preconizadas no Projeto Bahia Pro-
dutiva, executado pela CAR/SDR;

g. Não ser apoiada financeiramente por Editais anteriores 
da CAR;

h. A Manifestação de Interesse (MI) não poderá constar 
como beneficiários aqueles já apoiados financeiramente 
por Editais anteriores da CAR;

i. A Manifestação de Interesse (MI) deve alcançar, ao final 
das etapas deste Edital, a pontuação mínima de 500 pon-
tos de acordo com o Barema (Anexo 03).

XI. ETAPAS DE SELEÇÃO DAS PROPOSTAS

1ª Etapa: Inscrição da Manifestação de Interesse (MI)

A organização social ou produtiva (associação e cooperativa) 
proponente da Manifestação de Interesse (MI) realizará inscri-
ção mediante o preenchimento, por meio de formulário dis-
ponível no endereço eletrônico da CAR (www.car.ba.gov.br). 
Somente será aceita a inscrição de 01 (uma) Manifestação de 
Interesse (MI) por organização proponente.
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A organização social ou produtiva (associação e cooperativa) 
proponente deve, OBRIGATORIAMENTE, anexar à Manifes-
tação de Interesse (MI) todos documentos solicitados neste 
Edital Emergencial, conforme descrito no item XVI, além de 
outras informações que contribuam para melhor detalhar 
melhor os investimentos solicitados. 

As Manifestações de Interesse (MI) que não atenderem inte-
gralmente às condições estabelecidas ou que descumprirem 
os prazos estabelecidos neste Edital Emergencial serão des-
classificadas.

Ao final desta Etapa, as Manifestações de Interesse (MI), em 
conformidade com este Edital Emergencial, que alcançaram 
pontuação igual ou superior a 275 pontos, que não foram 
desclassificadas ou eliminadas, serão classificadas para a 2ª 
Etapa. 

A SDR/CAR publicará em seu endereço eletrônico a relação 
com as Manifestações de Interesse (MI) classificadas para a 
2ª Etapa do Edital Emergencial.

2ª. Etapa: Análise Técnica das Manifestações de Interesse 
(MI) pelo SETAF

Esta 2ª Etapa do processo de seleção consiste na avaliação 
detalhada do conteúdo constante na Manifestações de In-
teresse (MI). Esta Etapa se dará mediante a análise técnica 
realizada por representantes da CAR, por meio de sua equipe 
técnica lotada nos Serviços Territoriais de Apoio à Agricultu-
ra Familiar (SETAF).
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Nesta Etapa, serão avaliadas, cuidadosamente, as informações 
constantes na Manifestação de Interesse (MI), levando-se em 
consideração os aspectos relacionados à viabilidade técnica, 
econômica e financeira da proposta, consistência, contrapar-
tida e resultados esperados pelos investimentos apresenta-
dos na proposta. Esta análise deverá usar os instrumentos de 
comunicação remoto, atendendo às recomendações de dis-
tanciamento social definidas pelas autoridades de saúde em 
função da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

No fim desta Etapa, as Manifestações de Interesse (MI) serão 
ranqueadas de acordo com a pontuação adquirida acumu-
lada nas duas etapas conforme estabelecido no Barema. As 
Manifestações de Interesse (MI) que alcançarem pontuação 
igual ou superior a 350 pontos serão classificadas para a 3ª 
Etapa. As Manifestações de Interesse (MI) que não alcança-
rem essa pontuação serão desclassificadas.

A SDR/CAR publicará em seu endereço eletrônico, a relação 
com as Manifestações de Interesse (MI) classificadas para a 
3ª Etapa.

3ª Etapa: Análise das Manifestações de Interesse (MI) pelo 
Comitê Estadual de Avaliação Técnica

As Manifestações de Interesse (MI) aprovadas na 2ª Etapa, 
em virtude de terem atendido aos critérios de elegibilidade 
descritos neste Edital Emergencial, e alcançado a pontuação 
mínima exigida, serão encaminhadas para esta 3ª Etapa, que 
consiste na análise pelo Comitê Estadual de Avaliação Técni-
ca, cuja constituição e funcionamento são de responsabilida-
de da SDR/CAR. O Comitê Estadual fará a análise quanto ao 
atendimento dos critérios estabelecidos neste Edital.

Caso o Comitê Estadual julgue necessário, serão solicitadas 
informações complementares que contribuam para o proces-
so de análise e seleção da Manifestação de Interesse (MI).
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No fim desta Etapa, as Manifestações de Interesse (MI) serão 
ranqueadas de acordo com a pontuação acumulada nas três 
etapas, conforme estabelecido no Barema. As Manifestações 
de Interesse (MI) que alcançarem pontuação igual ou supe-
rior a 500 pontos serão classificadas para a 4ª Etapa e as que 
não alcançarem essa pontuação serão desclassificadas.

A SDR/CAR publicará em seu endereço eletrônico a relação com 
as Manifestações de Interesse (MI) classificadas para a 4ª Etapa.

4ª. Etapa: Seleção Final das Manifestações de Interesse (MI) 
e Divulgação do Resultado 

O processo final de seleção das Manifestações de Interesse 
(MI), após análise e pontuação obtida nas etapas anteriores, 
indicará a classificação final e apresentará as propostas habi-
litadas para receberem os investimentos previstos, respeitan-
do o limite dos recursos financeiros e as condições previstas 
neste Edital Emergencial.

A classificação final de seleção será feita da seguinte forma:

a. Serão consideradas classificadas as Manifestações de In-
teresse (MI) que obtiverem 500 pontos ou mais, obtidos 
cumulativamente nas etapas anteriores;

b. Serão selecionadas, conforme pontuação, um número de 
Manifestações de Interesse (MI) que, somados os valores, 
alcancem até o valor global previsto neste Edital Emer-
gencial;

c. Serão selecionados inicialmente 05 (cinco) Manifestações 
de Interesse (MI) por Território de Identidade da Bahia, 
dentre as melhores classificadas pela pontuação obtida, 
em ordem decrescente, totalizando 135 (cento e trinta e 
cinco), sendo que, caso não haja apresentação de propos-
tas, ou estas não alcancem pontuação mínima para serem 
selecionadas, este saldo será se juntará à lista geral;
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d. Serão selecionadas 165 (cento e sessenta e cinco) Manifes-
tações de Interesse (MI) ou mais, dentre aquelas melhor 
avaliadas em uma pontuação geral, obtida em ordem de-
crescente, de acordo com os critérios estabelecidos neste 
Edital Emergencial, independente do Território de Identi-
dade e excluindo-se as 135 (cento e trinta e cinco) já sele-
cionadas, até se alcançar o valor global previsto no Edital;

e. Formarão um grupo reserva as Manifestações de Interesse 
(MI) que forem classificadas e não selecionadas, por ordem 
decrescente de pontuação, desde que tenham alcançado 
no mínimo de 500 pontos;

f. Caso a quantidade de Manifestações de Interesse (MI) se-
lecionadas não alcance o valor global deste Edital, será fa-
cultado à CAR/SDR convocar as Manifestações de Interesse 
(MI) classificadas que formaram o grupo reserva, respei-
tando a pontuação obtida;

g. Caso ocorra empate entre as Manifestações de Interesse 
(MI), serão utilizados os seguintes critérios de desempate, 
respeitando a seguinte ordem:

1° critério: Manifestação de Interesse (MI) que obteve 
maior pontuação na 3ª Etapa;

2° critério: Manifestação de Interesse (MI) que obteve 
maior pontuação quanto a participação de mulheres na 
direção da Organização proponente;

3° critério: Manifestação de Interesse (MI) que obteve 
maior pontuação quanto a participação de jovens na di-
reção da organização proponente;

4° critério: Manifestação de Interesse (MI) que obteve 
maior pontuação quanto a participação do número de 
mulheres e jovens como beneficiários; 
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5° critério: Manifestação de Interesse (MI) que obteve 
maior pontuação quanto ao custo-benefício (relação do 
valor a ser demandado na MI e número de beneficiários).

h. Caso persista o empate após aplicação dos critérios acima, 
caberá ao Comitê Estadual selecionar dentre as Manifesta-
ções de Interesse (MI) as que serão aprovadas.

A SDR/CAR publicará em seu endereço eletrônico (www.car.
ba.gov.br) a relação final com as Manifestações de Interesse 
(MI) selecionadas e as aprovadas. 

XII. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

O resultado final da seleção das Manifestações de Interesse 
(MI) será divulgado no endereço eletrônico www.car.ba.gov.
br em até 05 (cinco) dias depois de concluídas cada uma das 
Etapas.

XIII. PROJETO DE INVESTIMENTO  

Após a seleção final das Manifestações de Interesse (MI), as 
organizações sociais ou produtivas (cooperativas e associa-
ções) proponentes receberão da CAR/Projeto Bahia Produtiva 
as orientações técnicas, parâmetros e as informações com-
plementares para que seja realizado o enquadramento, ajus-
te, complementação e aperfeiçoamento da proposta técnica 
simplificada apresentada incialmente, com objetivo de dei-
xá-la apta para a celebração do convênio entre a cooperativa/
associação e a CAR/Projeto Bahia Produtiva e o consequente 
repasse dos recursos financeiros para implantação imediata 
dos investimentos, de acordo com o estabelecido neste Edi-
tal Emergencial.
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No processo de celebração do convênio e de aplicação dos inves-
timentos, será verificada, detalhadamente, a comprovação das 
informações contidas na Manifestação de Interesse (MI), o enga-
jamento do público beneficiário e o atendimento dos critérios de 
elegibilidade previstos neste Edital Emergencial. Serão verifica-
dos, também, o atendimento às salvaguardas estabelecidas no 
escopo do Projeto Bahia Produtiva e as condições de atendimen-
to da contrapartida obrigatória. 

A CAR/SDR reserva-se ao direito de suspender, sumariamente, 
o repasse dos recursos financeiros, caso seja constatada e com-
provada qualquer inconformidade com relação às informações 
constantes na Manifestação de Interesse (MI) ou quanto ao 
atendimento dos critérios de elegibilidade previstos neste Edital 
Emergencial. 

A CAR/Projeto Bahia Produtiva realizará o processo de monitora-
mento e avaliação dos subprojetos aprovados.

XIV. PRAZOS 

Etapas Data/Período 

Lançamento e divulgação do Edital Emergencial 25/05/2020

1ª Etapa: Inscrição da Manifestação de Interesse (MI) no 
endereço eletrônico www.car.ba.gov.br 28/05 a 23/06/2020

2ª Etapa: Análise Técnica das Manifestações de Interesse (MI) 
pelo SETAF 25/06 a 03/07/2020

3ª Etapa: Análise Técnica das Manifestações de Interesse (MI) 
pelo Comitê Estadual de Avaliação Técnica 06 a 10/07/2020

4ª Etapa: Seleção Final das Manifestações de Interesse (MI) e 
Divulgação do Resultado 13/07/2020

O formulário para inscrição das propostas e seus anexos estão 
disponíveis no endereço eletrônico www.car.ba.gov.br.
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XV. ITENS FINANCIADOS PELO PROJETO BAHIA PRODUTIVA 

De acordo com o estabelecido no Acordo de Empréstimo nº 
8415-BR, firmado entre o Estado da Bahia e o Banco Inter-
nacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), para 
execução do Projeto Bahia Produtiva, e os termos constan-
tes neste Edital Emergencial de Chamada Pública CAR nº 
015/2020, para seleção de Subprojetos Socioambientais vol-
tados para Segurança Alimentar e Nutricional, serão finan-
ciados, exclusivamente, os itens constantes e enquadrados 
nas tipologias descritas no item IV. 

Em qualquer situação, os itens abaixo descritos não poderão 
ser financiados por este Edital Emergencial:

• Agroindústria de produção e/ou beneficiamento de bebi-
das alcoólicas;

•  Plantio e/ou beneficiamento de tabaco e seus derivados;

• Construção, ampliação e/ou reforma de templos religio-
sos, sedes de partidos políticos, sede de entidades comu-
nitárias e de sindicatos;

• Aquisição de ambulâncias e/ou veículos não utilitários;

• Aquisição de terreno;

• Aquisição de animais de grande porte para cria, recria ou 
engorda, excetuando-se animais de serviço;

• Atividades em imóveis rurais que estejam com situação 
fundiária indefinida;

• Outros itens que sejam considerados pelo Comitê Estadu-
al que estejam em desacordo com os objetivos do Projeto.
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XVI. DISPOSIÇÕES GERAIS 

DA apresentação da Manifestação de Interesse (MI) ao Edital 
Emergencial de Chamada Pública CAR nº 015/2020 não se cons-
titui em responsabilidade automática da CAR/SDR, sendo uma 
mera expectativa de direito, condicionada às diversas etapas, 
onde estão previstos análises e pareceres técnicos visando ga-
rantir a transparência, a participação e o controle social em 
todo o processo.

O repasse dos investimentos está condicionado à análise das 
condições de elegibilidade, viabilidade técnica e informações 
constantes na Manifestações de Interesse (MI) aprovadas na 
seleção final.

As informações que constam nas Manifestações de Interesse 
(MI) são de exclusiva responsabilidade das organizações so-
ciais ou produtivas (associações e cooperativas) proponentes, 
cabendo à CAR/SDR o direito de indeferir quanto à aceitação 
dessa Manifestação, caso haja irregularidades nas informa-
ções fornecidas. A CAR/SDR se reserva ao direito, também, de 
realizar a conferência dessas informações.  

As Manifestações de Interesse (MI) submetidas a este Edital 
Emergencial, que forem eliminadas ou classificadas e não 
selecionadas em razão da limitação de recursos financeiros, 
poderão ser reapresentadas nos editais seguintes, atendendo 
todas as etapas e critérios de seleção, sem privilégios ou prio-
ridades. 

Serão indeferidas as Manifestações de Interesse (MI) que não 
se enquadrem nas exigências contidas neste Edital Emergen-
cial. 

A organização social ou produtiva (cooperativa ou associação) 
proponente deve anexar, obrigatoriamente, no ato de inscrição 
da Manifestações de Interesse (MI), os seguintes documentos:
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a) Cópia da Ata de Fundação e suas alterações registradas;

b) Cópia do comprovante do Cadastro Nacional de Pessoa Ju-
rídica (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 re-
presentante 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 Trabalhistas;

k) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Estadual;

l) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Municipal;2

m) Documento de comprovação da titularidade da área cole-
tiva, devidamente registrado, para Subprojeto que tenha pre-
visão de obra civil (Termo de Comodato, Termo de Cessão de 
Uso, Escritura Pública ou Termo de Doação).

Os efeitos da Portaria CAR n° 021, de 03 de abril de 2020 (Ane-
xo 06), incidem, também, para este Edital Emergencial. A refe-
rida Portaria estabelece os procedimentos quanto a prazos de 
mandatos de dirigentes, registros de alterações obrigatórias 
das atas e documentos, dentre outras deliberações.

2 No caso de haver dificuldade em obter junto no órgão municipal emissor a Certidão Negativa de Débi-
tos Fazenda Municipal, em função dos efeitos da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), a entidade 
deve apresentar uma declaração se comprometendo a apresentar a referida certidão no momento em 
que voltar a funcionar normalmente tal órgão. Essa declaração deve ser anexada à Manifestação de 
Interesse (MI), no campo específico.
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É recomendado que a organização social ou produtiva 
(cooperativa ou associação) tome, imediatamente, as 
providências necessárias para organizar a documenta-
ção necessária para participar do processo de seleção 
deste Edital Emergencial, ao mesmo tempo em que é 
realizado o diálogo entre os beneficiários sobre os in-
vestimentos que serão pleiteados e sobre a busca do 
apoio técnico para preencher a Manifestação de Inte-
resse (MI). 

Caso a organização social ou produtiva (cooperativa ou asso-
ciação) não apresente anexados à Manifestação de Interesse 
(MI) os documentos elencados neste instrumento, perderá a 
condição necessária para participar do processo de seleção 
referente a este Edital Emergencial.

A CAR/SDR prestará os esclarecimentos necessários sobre 
este Edital Emergencial por meio de sua representação nos 
Serviços Territoriais de Apoio à Agricultura Familiar (SETAF) e 
na sede da Empresa, localizada na 2ª Avenida, nº 250, Centro 
Administrativo da Bahia (CAB) - Salvador/BA, ou ainda pelo 
correio eletrônico duvidasdoedital15@car.ba.gov.br. Os casos 
omissos no presente Edital Emergencial serão decididos pela 
Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR).

XVII. ANEXOS 

O formulário para inscrição das propostas e seus anexos es-
tão disponíveis no endereço eletrônico www.car.ba.gov.br.

Anexo 1 – Modelo Formulário de Manifestação de Interesse 
(MI) (roteiro da versão eletrônica)

Anexo 2 – Salvaguardas Ambientais e Sociais do Projeto 
Bahia Produtiva
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Anexo 3 – Barema de pontuação 

Anexo 4 – Modelo de Declaração de Serviço de Assistência 
Técnica e Extensão Rural

Anexo 5 – Roteiro da Proposta Técnica Simplificada

Anexo 6 – Portaria CAR n° 021, de 03 de abril de 2020
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Os Anexos deste Edital estão disponíveis
no site da CAR (www.car.ba.gov.br).

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
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ANOTAÇÕES

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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ANOTAÇÕES
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