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SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA IMPLANTAÇÃO 01 CENTRO COMUNITÁRIO DE 

PRODUÇÃO – CCP, NO MUNICÍPIO ITORORÓ, ESTADO DA BAHIA, PARA USO 

PRODUTIVO DA ENERGIA ELÉTRICA  

 

 

Objeto 

 

 

Implantar 01 Centro Comunitário de Produção – CCP de resfriamento e beneficiamento de leite, no 

município de Itororó, incluindo a pasteurização, fabricação de queijo, requeijão, doce, iogurte e manteiga, 

dinamizando a atividade da pecuária leiteira para o desenvolvimento socioeconômico de 40 famílias de 

agricultores familiares, visando o aumento da renda familiar e melhoria na qualidade de vida por meio da 

comercialização dos produtos no mercado local e institucional, garantindo a segurança alimentar e 

nutricional das famílias, bem como a produção em escala comercial voltada para o fortalecimento do 

agronegócio familiar.  

 

 

Justificativa 

 

 

O Programa Luz para Todos - LpT vem apoiando a implementação de Centros Comunitários de Produção 

– CCPs, por meio do estimulo ao uso produtivo da energia elétrica de forma a proporcionar a geração de 

trabalho e renda para seus beneficiários.  O Território de Identidade de Itapetinga, do qual Itororó faz 

parte tem como principal atividade a pecuária bovina, com um efetivo de rebanho de 869.860 cabeças, 

com 106.173 vacas ordenhadas. Em Itororó, não é diferente, com um efetivo de rebanho de 45.671 

cabeças com aptidão para leite e corte com 8.161 vacas ordenhadas.  Importante segmento da indústria 

alimentícia, o leite é responsável por aproximadamente 12% do total do valor  produzido na indústria  de 

alimentos. Com o processamento apenas do leite, gera um leque de produtos como queijos, doces, 

iogurtes, requeijão, manteiga, cocada e outros.  

 

Este projeto voltado para o resfriamento e beneficiamento do leite irá suprir as necessidades e ao mesmo 

tempo gerar renda para as famílias envolvidas direta e indiretamente, também iniciará uma nova atividade 

viável para a economia municipal que poderá ser replicada.  Vale destacar que a comunidade que sediará 

o projeto foi atendida pelo Programa Luz para Todos, o qual já vem empreendendo uma série de 

investimentos produtivos (implantação de CCP´s – beneficiamento de farinha, café e tanque de leite) no 

estado da Bahia.   

A iniciativa da prefeitura municipal com este projeto é dinamizar a cadeia produtiva do leite no 

município, tendo como beneficiários diretos 40 criadores em regime de agricultura familiar com a 

implantação de uma usina de beneficiamento de leite, com a pasteurização e produção de queijos, 

iogurtes, manteiga, requeijão e doces, seguido da comercialização.  Indiretamente beneficiará os demais 

atores da cadeia produtiva, a saber: fornecedores de insumos como adubos, vacinas, medicamentos, ração; 

fornecedores de máquinas e implementos, e também de embalagens; assistentes técnicos; comércio local; 

fornecedores de logística de transporte, além de gerar postos de trabalho.  

 

A usina de beneficiamento de leite se justifica por se tratar de um empreendimento que, segundo os 

estudos de viabilidade econômica financeira (cujo detalhamento encontra-se no item 14 deste projeto) é 



economicamente viável com uma taxa média de retorno anual com a pasteurização do leite de 61%, o que 

corresponde a R$ 183.864,00, ou seja, para cada unidade monetária investida no projeto, em média, o 

retorno será em torno de R$ 1,61.  

 

Portanto, o desafio deste Projeto é implantar um CCP e contribuir para a sua sustentabilidade, o que 

implica instalar e operacionalizar os respectivos investimentos, juntamente com uma capacitação de 

técnicos e lideranças. Isso contribuirá para que os empreendimentos possam alcançar os objetivos 

delineados pelo público beneficiário e pelas instituições que os apóiam, principalmente o MME.  

 

O MME disponibilizará recursos para a aquisição dos equipamentos. O convenente realizará os serviços 

de capacitação; acompanhamento da aquisição dos materiais de construção, da contratação de mão-de-

obra e execução da obra civil, aquisição dos equipamentos Instalação e teste dos equipamentos, do 

material de higiene e limpeza, embalagens e transporte equipe de coordenação; material de divulgação: 

banner’s, folder’s e panfletos informativos, tudo isso visando assegurar a instalação e teste dos 

equipamentos e coordenar a execução da obra que abrigará a o projeto. 

 

 

Serviços a serem executados 

 

 Aquisição de equipamentos e testes dos equipamentos. 

 Fiscalização da execução da obra e da instalação; 

 Realização de 01 curso de capacitação para gestores, dirigentes, lideranças e/ou parceiros, que 

contribuam para a implantação e consolidação dos investimentos; 

 
 
Habilitação para apresentação de propostas 

 
Instituições públicas que possuam atribuições estatutárias e regimentais relacionadas à proposta, que 

atuem em áreas relativas ao desenvolvimento rural e/ou inclusão social, e com experiência nas seguintes 

áreas temáticas: 

 

 Planejamento e Organização Social de Associações ou Cooperativas;  

 Monitoramento e Avaliação de Projetos Públicos; 

 Formação de agricultores familiares; 

 Experiência na execução de serviços em parceria com o Governo Federal. 

 

 
Despesas Orçamentárias 

 

Poderão ser apoiadas, observando a legislação em vigor quando da aprovação do projeto, as seguintes 

despesas: 

 

a) despesas correntes: material de consumo; software; instalação, recuperação e manutenção de 

equipamentos; serviços de terceiros (pessoa física ou jurídica); dentre outras necessárias à consecução do 

projeto aprovado; 

 

b) despesas de capital: equipamento, material permanente e material bibliográfico, pequenas obras, 

instalações civis e reformas em geral necessárias ao desenvolvimento do projeto, dentre outras 

necessárias à consecução do projeto aprovado. Essas despesas somente se aplicam ao Poder Público. 

 

 

Contrapartida 

 

Será exigida contrapartida do proponente, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO. 

 

 

 



Condições para apresentação das propostas 

 

a) cada instituição executora poderá apresentar apenas uma proposta. 

b) o prazo de execução de cada projeto deverá ser de até 12 meses, contados a partir da assinatura do 

Convênio a ser celebrado entre o MME e o proponente, podendo ser prorrogado, mediante solicitação, a 

critério do MME. 

c) as propostas devem conter solicitação de apoio financeiro de até R$ 290.000,00 (duzentos e noventa 

mil reais). 

 

 

Prazo para cadastramento das propostas 

 

30 de novembro de 2009 

 

 

Processo de seleção 

 

Será selecionada a proposta que obtiver maior pontuação segundo os critérios estabelecidos no quadro 

abaixo. 

 

Critérios de pontuação 

CRITÉRIOS Notas Peso 

Coerência e adequação da proposta quanto aos objetivos, metas, metodologia, 

atividades e resultados esperados. 

1 a 5 3 

Adequação do orçamento e do cronograma apresentados para alcance dos objetivos 

das propostas. 

1 a 5 2 

Adequação dos indicadores a serem utilizados para análise dos resultados do 

projeto. 

1 a 5 2 

Competência e experiência prévia da equipe executora na área de desenvolvimento 

rural com foco na agricultura familiar 

1 a 5 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Quadro 01 – Especificações dos equipamentos para o CCP 

 

 

Descrição dos Equipamentos a serem adquiridos 

 

Quantidade 

Tanque  de recepção capacidade de 3.000 Litros 1 

Bomba de Transferência capacidade 1000 litros/hora 1 

Filtro de Linha Duplo capacidade 1.000 litros / hora 1 

Pasteurizador de 1000 litros / hora 1 

Tanque Pulmão 1.000 litros Inox/Inox 1 

Bomba Centrífuga de 500 litros 2 

Embaladeira 1 

Padronizadora de1.000 litros/hora 1 

Tanque maturador de creme capacidade 100 litros 1 

Batedeira de manteiga capacidade 200 litros para 100 litros úteis 1 

Batedeira de doce de leite 1 

Mesa para manuseio 2000x1000 3 

Moldadeira de Manteiga 1 

Carrinho de Transporte 1 

Câmera fria para Salga / secagem / Maturação / estoque 365 x 340 x 280 

 

1 

 

Caldeira de 400 kg/hora 1 

Caixa d’água 5000L com sistema de cloração 1 

Uniformes 10 

 

 

 

 
Quadro 02 – Especificações da obra civil 

 
Aquisição de mourão, de estacas, de arame, de grampos, de cancela com ferragens para a construção 

de 2 km de Cerca de Arame Farpado c/5 ordens, para o desenvolvimento da respectiva atividade 

conforme legislação estadual.  

 
 

 

 

 

 


