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CT-0039-18-PMI 

PL-0001-18CHP-PMI 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAN O 
MUNICÍPIO DE IGAPORÃ/BA E A 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS 
PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO 
BARREIRO - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR.  

 

O MUNICÍPIO DE IGAPORÃ, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público 
interno, por intermédio da Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
13.811.484/0001-09, situada na Praça Bernardo de Brito, nº 430, Centro – CEP: 
46.490-000 - Igaporã-BA, neste ato representado pelo Prefeito, o Senhor JOSÉ SULY 
FAGUNDES NETTO, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº 690.229.685-53 e RG. 
n° 5.471.162-25 , emitido pela SSP/BA, residente na Rua 13 de Maio, nº 51, Bairro 
Alto da Usina – Igaporã-BA,  legalmente investido e no exercício de pleno mandato, 
denominado CONTRATANTE, e por outro lado a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA 
DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO BARREIRO , com sede na Fazenda 
Barreiro, CEP: 46.490-000, Igaporã/BA inscrita no CNPJ sob nº 04.967.401/0001-76, 
doravante denominada CONTRATADA FORNECEDORA, através do seu 
representante legal, o(a) Sr.(a) Alfredo Rodrigues Marques, portador do RG nº. 
0397701683 emitido pela SSP/BA e CPF nº. 320.315.725-04, fundamentados nas 
disposições da Lei 11.947/09, e resolução CD/FNDE 38/90, tendo em vista a 
Chamada Pública nº 0001/2018, do Processo Administrativo nº. 0016/2018, celebram, 
entre si, o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR para alunos da rede de educação básica pública, verba 
FNDE/PNAE, durante o período de 07/02/2018 a 31/12/2018, descritos nos itens 
enumerados no Anexo I, todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA n.º 0001/2018, 
o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de 
anexação ou transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

A CONTRATADA FORNECEDORA se compromete a fornecer os gêneros 
alimentícios da Agricultura Familiar à CONTRATANTE conforme descrito no Projeto 
de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar que foi apresentado na 
Chamada Pública acima citada, e no anexo I, que é parte integrante deste 
Instrumento. A entrega das mercadorias será feita conforme a solicitação da 
Secretaria Municipal de Educação, nas escolas, conforme a necessidade descrita no 
pedido realizado.  

CLÁUSULA TERCEIRA 

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural, neste ato, denominados CONTRATADOS, será de até 
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R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, 
conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

Parágrafo Único: No caso de empate de preços dos projetos de vendas 
apresentados, será dividido proporcionalmente as quantidades dos itens que houver 
empate de preços, aos ganhadores.  

CLÁUSULA QUARTA 

A CONTRATADA FORNECEDORA deverá informar ao Ministério do 
Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais de venda dos participantes do 
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios, consoante ao Projeto de Venda de 
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo 
30 dias após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo 
MDA. 

CLÁUSULA QUINTA 

O início para entrega das mercadorias será imediatamente, sendo o prazo do 
fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até o dia 31 de Dezembro, de 
2018. 

a) A entrega das mercadorias deverá ser feita no Setor de Merenda Escolar da 
Secretaria Municipal de Educação. 

b) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de 
Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela 
merenda escolar no local de entrega. 

CLÁUSULA SEXTA 

Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de 
Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, a CONTRATADA 
FORNECEDORA receberá o valor total de R$ 131.180,00 (cento e trinta e um mil e 
cento e oitenta reais) conforme listagem anexa a seguir: 

Nº Agricultor 
Familiar 

CPF/CNPJ DAP 
Valor Total 

(R$) 

1 Alonso Fernandes 
de Souza 

689.653.895-34 SDW0689653895340310170800 
18.943,70 

2 Gina Paula Farias 
Pereira 

019.765.115-18 SDW0018847775622106160844 
16.563,90 

3 Jascielma de 
Jesus Vidal 
Saraiva 

047.160.405-42 SDW0041788145242908171123 

16.144,60 

4 Lucidalva 
Aparecida 
Rodrigues de 

007.316.695-25 SDW0007316695251001181147 

15.124,50 
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CLÁUSULA SÉTIMA 

No valor mencionado na cláusula quinta estão incluídas as despesas com frete, 
recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, 
comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao 
cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato. 

CLÁUSULA OITAVA 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes 
dotações orçamentárias: 

 

Unidade Gestora Fonte Projeto/Atividade 
Elemento de 

despesa 

02.03 – Secretaria 
Municipal de 
Educação 

2100 – Programa de 
Alimentação Escolar / 
PNAE 

33.90.30.00 – Material de 
consumo 

15 – Transferência 
do FNDE 

02.03 – Secretaria 
Municipal de 
Educação 

2100 – Programa de 
Alimentação Escolar / 
PNAE 

33.90.30.00 – Material de 
consumo 

00 – Recursos 
Ordinários  

 

CLÁUSULA NONA 

Souza 

5 Sirlene Raimunda 
de Souza 

044.457.225-29 SDW0044457225290908170257 
3.374,30 

6 Jesuino Manoel de 
Oliveira Fernandes 

978.057.005-59 SDW0978057005592308170431 
5.162,90 

7 Marcelo Batista de 
Oliveira 

982.555.415-00 SDW0982555415002108150329 
3.248,60 

8 Jainilton 
Fernandes 
Ferreira 

493.818.655-15 SDW0493818655152508170835 

14.569,80 

9 Nelson Martins da 
Silva 

251.472.838-03 SDW0251472838032709171014 
2.391,80 

10 Alex Saraiva Sena 051.478.125-47 SDW0061417945991909160818 
16.921,40 

11 José Neves da 
Silva 

603.236.045-87 SDW0603236045871801170324 
18.734,50 

TOTAL 131.180,00 
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A CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea 
“b”, e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu 
pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado 
qualquer pagamento à CONTRATADA FORNECEDORA enquanto houver pendência 
de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA 

A CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento 
da CONTRATADA FORNECEDORA, deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1% 
ao dia, sobre o valor da parcela vencida. Ressalvados os casos quando não efetivados 
os repasses mensais de recursos do FNDE em tempo hábil. 

CLÁUSULA ONZE 

Os casos de inadimplência do CONTRATANTE proceder-se-á conforme o § 1º, do art. 
20 da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas. 

CLÁUSULA DOZE 

A CONTRATADA FORNECEDORA deverá guardar pelo prazo de 05(cinco) anos, 
cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do 
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação 
Escolar, estando à disposição para comprovação. 

 

CLÁUSULA TREZE 

A CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos as 
Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados 
nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à 
disposição para comprovação. 

CLÁUSULA QUATORZE 

É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA FORNECEDORA o ressarcimento 
de danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à 
fiscalização. 

CLÁUSULA QUINZE 

A CONTRATANTE em razão as supremacia dos interesses públicos sobre os 
interesses particulares poderá: 

a) Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de 
interesse público, respeitando os direitos da CONTRATADA FORNECEDORA; 

b) Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou 
inaptidão da CONTRATADA FORNECEDORA; 

c) Fiscalizar a execução do contrato; 

d) Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 

 

Sempre que à CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa da 
CONTRATADA FORNECEDORA, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, 
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garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas 
já realizadas. 

CLÁUSULA DEZESSEIS: 

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou, quando for o caso, 
cobrada judicialmente. 

CLÁUSULA DEZESSETE 

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de 
Educação, da Entidade Executora, e do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e 
outras Entidades designadas pelo FNDE. 

CLÁUSULA DEZOITO 

O presente contrato rege-se, ainda, pelo Edital de Chamamento Público n.º 001/2018, 
pela Resolução CD/FNDE nº 038/2009, e pela Lei n° 11.947/2009, a Lei 8.666/93, e o 
dispositivo que o regulamente, em todos os seus termos, o qual será aplicado, 
também, onde o contrato for omisso. 

CLÁUSULA DEZENOVE 

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as 
partes, resguardadas as suas condições essenciais. 

 

CLÁUSULA VINTE 

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por 
meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de 
recebimento, por fax, transmitido pelas partes. 

CLÁUSULA VINTE E UM 

Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por 
carta, Consoante na Cláusula Vinte poderá ser rescindido, de pleno direito, 
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos 
seguintes casos: 

a) Por acordo entre as partes; 

b) Pela inobservância de qualquer de suas condições; 

c) Quaisquer dos motivos previstos em lei. 

CLÁUSULA VINTE E DOIS 

O presente contrato vigorará da sua assinatura, até o dia 31 de Dezembro de 2018, 
podendo ser prorrogado, se necessário, de comum acordo entre as partes. 
 

CLÁUSULA VINTE E TRÊS 

Fica eleito o Foro da Comarca de Igaporã, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer 
dúvidas a respeito do cumprimento do presente Contrato. 

 

E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em três vias em 
originais de igual teor e forma que, após lido e achado conforme, é assinado pelas 
partes, juntamente com duas testemunhas. 
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Igaporã/BA, 07  de Fevereiro de 2018 

 

 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IGAPORÃ/BA 

CNPJ: 13.811.484/0001-09 
CONTRATANTE 

 

 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS 
PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 

DO BARREIRO 
CNPJ:04.967.407/0001-76 

CONTRATADA 
ALFREDO RODRIGUES MARQUES 

RESPONSAVEL 
 

  

Testemunha: 

1.________________________________ 

CPF: __________________________ 

 Testemunha: 

2.______________________________ 

CPF:___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


