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Contratos

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO
AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O
EXERCÍCIO DE 2022, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PIATÃ,
ESTADO DA BAHIA Nº 0440/2022.

CONTRATO
DE
AQUISIÇÃO
DE
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
QUE
CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
PIATÃ - BA E O SENHOR JOÃO
FLORENTINO BARBOSA NA FORMA
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PIATÃ, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.675.681/0001-30, sito à Praça Izidro Viana, nº 38, Centro, CEP 46.765-000,
representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhor Marcos Paulo Santos Azevedo,
brasileiro, com endereço residencial nesta cidade de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000,
portador da cédula de identidade RG nº 680195050, expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 643.986.415-72,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e por outro lado o Senhor JOÃO
FLORENTINO BARBOSA, residente e domiciliado na Rua José Lisboa Xavier, nº 141, Centro,
Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portador da Cédula de Identidade RG nº
01.359.997-66, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 937.234.908-91, DAP SDW0937234908910306221124,
doravante denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições Lei n. 11.947/2009, e
tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo
nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0368/2022, RATIFICADA EM 01/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0005/2022,
datado de 01/07/2022, com fundamento na Lei Federal nº 11.947/2009 e regulamentos, pela
Resolução CD/FNDE 26/2013, Resolução CD/FNDE/MEC n° 04, de 03 de abril de 2015, Lei
Federal nº 8.666/1993, e demais legislações correlatas, as partes acima qualificadas celebram,
entre si, por este instrumento de contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições que
seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa
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Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para o exercício de 2022, na Rede Municipal de
Ensino do Município de Piatã, Estado da Bahia, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta,
todos de acordo com a Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº
0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0368/2022, RATIFICADA EM 01/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0005/2022,
datado de 01/07/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios
da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento.
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 R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA: OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES
ARTICULADORAS deverão 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 após o
recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do
fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até o dia 31/12/2022.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com o
cronograma de entregas 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 alimentação no local de entrega,
consoante o anexo deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$ 14.750,00 (quatorze mil, setecentos e cinquenta reais), conforme
listagem anexa a seguir:
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID. QUANT

PREÇO/UNI PREÇO TOTAL
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Polpa
de
Acerola:
Produto não fermentado,
concentrado, obtido de
fruta,
por
processo
tecnológico adequado, que
atenda ao padrão de
identidade e qualidade do
produto. Preparada com
frutas sãs, limpas e isentas
19 de parasitas e detritos
animais ou vegetais, sem
aditivos e conservantes,
sem açúcar, com aspecto,
cor e aroma próprios da
fruta. Acondicionada em
embalagem
plástica,
atóxica
de
tamanho
uniforme, transparente, de
1kg (um quilo)
Polpa de Manga: Produto
não
fermentado,
concentrado, obtido de
fruta,
por
processo
tecnológico adequado, que
atenda ao padrão de
identidade e qualidade do
produto. Preparada com
frutas sãs, limpas e isentas
21 de parasitas e detritos
animais ou vegetais, sem
aditivos e conservantes,
sem açúcar, com aspecto,
cor e aroma próprios da
fruta. Acondicionada em
embalagem
plástica,
atóxica
de
tamanho
uniforme, transparente, de
1kg (um quilo)
Polpa
de
Morango:
Produto não fermentado,
concentrado, obtido de
fruta,
por
processo
tecnologio adequado, que
23
atenda ao padrão de
identidade e qualidade do
produto. Preparada com
frutas sãs, limpas e isentas
de parasitas e detritos

KG

R$ 6,00

R$ 1.500,00

R$ 5,00

R$ 1.250,00

R$ 12,00

R$ 12.000,00

250,000

KG

250,000

KG

1.000,000
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animais ou vegetais, sem
aditivos e conservantes,
sem açúcar, com aspecto,
cor e aroma próprios da
fruta. Acondicionada em
embalagem
plástica,
atóxica
de
tamanho
uniforme, transparente, de
1kg (um quilo)
VALOR GLOBAL

R$ 14.750,00

CLÁUSULA SÉTIMA: No valor mencionado na cláusula quarta 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/ORGÃO:
04.10
–
SECRETARIA
EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

MUNICIPAL

DE

PROJETO/ATIVIDADE - PROGRAMA DE TRABALHO: 2025 – PNAE - MANUTENÇÃO
DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR.
FONTE DE PAGAMENTO: 15
ELEMENTO DE DESPESA NATUREZA DA DESPESA: 3390.30.00
CLÁUSULA NONA: O 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 ao CONTRATADO enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA: O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos
para pagamento do CONTRATADO FORNACEDOR, 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 DÉCIMA PRIMEIRA: Os casos de inadimplência da CONTRATANTE procederse-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo
prazo de 05 (cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos
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participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para
Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo
prazo de 5 (cinco) anos das 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 DÉCIMA QUARTA: É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO
FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O CONTRATANTE em razão a 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 do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO,
deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração
respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A multa aplicada após regular processo administrativo poderá
ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o
caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da
Secretaria Municipal de Educação da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar –
CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº
003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado
final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 0368/2022, RATIFICADA EM 01/07/2022, oriunda do
Processo Administrativo nº 0005/2022, datado de 01/07/2022, pela Resolução CD/FNDE nº
06/2020 com as alterações da RESOLUÇÃO Nº 21/2021) e pela Lei Federal nº 11.947/2009 e o
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dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o
contrato for omisso.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante
acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: 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 VIGÉSIMA PRIMEIRA: Este Contrato, desde que observada a formalização
preliminar à sua efetivação, por carta, consoante 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 VIGÉSIMA SEGUNDA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a
entrega total dos produtos adquiridos ou até o dia 31/12/2022.
A Municipalidade se reserva o direito de retirar apenas parte dos materiais desta Chamada Pública.
Após o dia 31 de dezembro de 2022, os saldos restantes serão desconsiderados, sem que caiba aos
contratados, o direito a indenização e/ou reclamação de qualquer natureza.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: É competente o Foro da Comarca de Piatã, Estado da
Bahia, para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual
teor e forma, na presença de duas testemunhas.

PIATÃ (BA), 01 DE JULHO DE 2022.

MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO
MUNICÍPIO DE PIATÃ - BAHIA
CONTRATANTE

Página 6/7

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NTHFMZQ3Q0Y5MJG4MZQWNJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
5 de Agosto de 2022
8 - Ano VII - Nº 2092

Piatã

JOÃO FLORENTINO BARBOSA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

01 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
02 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
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CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO
AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O
EXERCÍCIO DE 2022, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PIATÃ,
ESTADO DA BAHIA Nº 0441/2022.
CONTRATO
GÊNEROS

DE
AQUISIÇÃO
ALIMENTÍCIOS

DE
QUE

CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
PIATÃ - BA E O SENHOR JOSÉ ALVITO
DOS SANTOS SILVA NA FORMA
ABAIXO:
O MUNICÍPIO DE PIATÃ, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.675.681/0001-30, sito à Praça Izidro Viana, nº 38, Centro, CEP 46.765-000,
representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhor Marcos Paulo Santos Azevedo,
brasileiro, com endereço residencial nesta cidade de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000,
portador da cédula de identidade RG nº 680195050, expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 643.986.415-72,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e por outro lado o Senhor JOSÉ
ALVITO DOS SANTOS SILVA, residente e domiciliado na Rua Telesphoro, nº 9962, Centro,
Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portador da Cédula de Identidade RG nº
22.795.478-6, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 375.923.865-34, DAP SDW0114787628291011210815,
doravante denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições Lei n. 11.947/2009, e
tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo
nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0369/2022, RATIFICADA EM 01/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0006/2022,
datado de 01/07/2022, com fundamento na Lei Federal nº 11.947/2009 e regulamentos, pela
Resolução CD/FNDE 26/2013, Resolução CD/FNDE/MEC n° 04, de 03 de abril de 2015, Lei
Federal nº 8.666/1993, e demais legislações correlatas, as partes acima qualificadas celebram,
entre si, por este instrumento de contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições que
seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para o exercício de 2022, na Rede Municipal de
Ensino do Município de Piatã, Estado da Bahia, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta,
todos de acordo com a Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº
Página 1/7

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NTHFMZQ3Q0Y5MJG4MZQWNJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
5 de Agosto de 2022
10 - Ano VII - Nº 2092

Piatã

0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0369/2022, RATIFICADA EM 01/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0006/2022,
datado de 01/07/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios
da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento.
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 R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA: OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES
ARTICULADORAS deverão 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 após o
recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do
fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até o dia 31/12/2022.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com o
cronograma de entregas 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 alimentação no local de entrega,
consoante o anexo deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$ 13.285,00 (treze mil, duzentos e oitenta e cinco reais), conforme
listagem anexa a seguir:
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID. QUANT PREÇO/UNI PREÇO TOTAL
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2

3

7

13

Abóbora: livre da maior parte
possível de terra aderente à
casca e de resíduos de
fertilizantes.
De
colheita
recente, boa qualidade, inteira,
tamanho médio, lisa, com
polpa intacta, com coloração
típica da variedade. Não deve
apresentar
machucaduras,
bolores ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e
qualidade.
Aipim: Com casca, lavada,
livre da maior parte possível de
terra aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes. De
colheita recente, boa qualidade
sem rachaduras ou cortes na
casca, machucaduras, bolores
ou outros defeitos que possam
alterar sua aparência e
qualidade.
Batata doce: lavada, livre da
maior parte possível de terra
aderente à casca e de resíduos
de fertilizantes. De colheita
recente, boa qualidade, inteira,
sem brotos, rachaduras ou
cortes na casca, machucaduras,
bolores ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e
qualidade.
Cenoura: Livre da maior parte
possível de terra aderente à
casca e de resíduos de
fertilizantes.
De
colheita
recente, boa qualidade, inteira,
sem brotos, rachaduras ou
cortes na casca, machucaduras,
bolores ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e
qualidade.

KG

R$ 3,00

R$ 1.710,00

R$ 4,00

R$ 800,00

R$ 4,00

R$ 2.400,00

R$ 4,00

R$ 2.000,00

570,000

KG

200,000

KG

600,000

KG

500,000
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Feijão Carioca: Apresentar-se
em
bom
estado
de
conservação; e estar isento de
impurezas, fermentação, mofo,
odores estranhos e substâncias
nocivas à saúde; tipo 1; grãos
18
novos e claros (tom próximo
ao bege). Embalagem: pacote
polietileno,
transparente,
incolor, atóxico, resistente,
com PESO LÍQUIDO DE
1KG.
Polpa Maracujá: Produto não
fermentado,
concentrado,
obtido de fruta, por processo
tecnológico adequado, que
atenda ao padrão de identidade
e qualidade do produto.
Preparada com frutas sãs,
limpas e isentas de parasitas e
22
detritos animais ou vegetais,
sem aditivos e conservantes,
sem açúcar, com aspecto, cor e
aroma próprios da fruta.
Acondicionada em embalagem
plástica, atóxica de tamanho
uniforme, transparente, de 1kg
(um quilo)
VALOR GLOBAL

KG

R$ 7,50

R$ 1.125,00

R$ 7,50

R$ 5.250,00

150,000

KG

700,000
R$ 13.285,00

CLÁUSULA SÉTIMA: No valor mencionado na cláusula quarta 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/ORGÃO:
04.10
–
SECRETARIA
EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

MUNICIPAL

DE

PROJETO/ATIVIDADE - PROGRAMA DE TRABALHO: 2025 – PNAE - MANUTENÇÃO
DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR.
FONTE DE PAGAMENTO: 15
ELEMENTO DE DESPESA NATUREZA DA DESPESA: 3390.30.00
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CLÁUSULA NONA: O 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 ao CONTRATADO enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA: O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos
para pagamento do CONTRATADO FORNACEDOR, 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 DÉCIMA PRIMEIRA: Os casos de inadimplência da CONTRATANTE procederse-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O CONTRATADO FORNECEDOR 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 DÉCIMA TERCEIRA: O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo
prazo de 5 (cinco) anos das 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 DÉCIMA QUARTA: É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO
FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O CONTRATANTE em razão a 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 do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
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Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO,
deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração
respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A multa aplicada após regular processo administrativo poderá
ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o
caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da
Secretaria Municipal de Educação da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar –
CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº
003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado
final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 0369/2022, RATIFICADA EM 01/07/2022, oriunda do
Processo Administrativo nº 0006/2022, datado de 01/07/2022, pela Resolução CD/FNDE nº
06/2020 com as alterações da RESOLUÇÃO Nº 21/2021) e pela Lei Federal nº 11.947/2009 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o
contrato for omisso.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante
acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: 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 VIGÉSIMA PRIMEIRA: Este Contrato, desde que observada a formalização
preliminar à sua efetivação, por carta, consoante 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 VIGÉSIMA SEGUNDA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a
entrega total dos produtos adquiridos ou até o dia 31/12/2022.
A Municipalidade se reserva o direito de retirar apenas parte dos materiais desta Chamada Pública.
Após o dia 31 de dezembro de 2022, os saldos restantes serão desconsiderados, sem que caiba aos
contratados, o direito a indenização e/ou reclamação de qualquer natureza.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: É competente o Foro da Comarca de Piatã, Estado da
Bahia, para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual
teor e forma, na presença de duas testemunhas.

PIATÃ (BA), 01 DE JULHO DE 2022.

MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO
MUNICÍPIO DE PIATÃ - BAHIA
CONTRATANTE

JOSÉ ALVITO DOS SANTOS SILVA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

01 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
02 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
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CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO
AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O
EXERCÍCIO DE 2022, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PIATÃ,
ESTADO DA BAHIA Nº 0442/2022.

CONTRATO
GÊNEROS

DE
AQUISIÇÃO
ALIMENTÍCIOS

DE
QUE

CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
PIATÃ - BA E O SENHOR ROBERTO
FIGUEIREDO DE SOUZA NA FORMA
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PIATÃ, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.675.681/0001-30, sito à Praça Izidro Viana, nº 38, Centro, CEP 46.765-000,
representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhor Marcos Paulo Santos Azevedo,
brasileiro, com endereço residencial nesta cidade de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000,
portador da cédula de identidade RG nº 680195050, expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 643.986.415-72,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e por outro lado o Senhor ROBERTO
FIGUEIREDO DE SOUZA, residente e domiciliado no Povoado de Ressaca, Estrada
Piatã/Inúbia KM 13, Zona Rural, Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portador
da Cédula de Identidade RG nº 1661327567, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do
Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 074.786.725-90, DAP
SDW0074786725900206220839, doravante denominado CONTRATADO, fundamentados nas
disposições Lei n. 11.947/2009, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 003/2022,
oriunda do Processo Administrativo nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da
DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 0370/2022, RATIFICADA EM 01/07/2022, oriunda do
Processo Administrativo nº 0007/2022, datado de 01/07/2022, com fundamento na Lei Federal nº
11.947/2009 e regulamentos, pela Resolução CD/FNDE 26/2013, Resolução CD/FNDE/MEC n°
04, de 03 de abril de 2015, Lei Federal nº 8.666/1993, e demais legislações correlatas, as partes
acima qualificadas celebram, entre si, por este instrumento de contrato, mediante as seguintes
cláusulas e condições que seguem:
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CLÁUSULA PRIMEIRA: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para o exercício de 2022, na Rede Municipal de
Ensino do Município de Piatã, Estado da Bahia, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta,
todos de acordo com a Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº
0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0370/2022, RATIFICADA EM 01/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0007/2022,
datado de 01/07/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios
da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento.
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 R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA: OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES
ARTICULADORAS deverão 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 após o
recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do
fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até o dia 31/12/2022.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com o
cronograma de entregas 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 alimentação no local de entrega,
consoante o anexo deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$ 12.922,50 (treze mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta
centavos), conforme listagem anexa a seguir:
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ITEM

DESCRIÇÃO

2

7

13

15

16

Abóbora: livre da maior parte
possível de terra aderente à
casca e de resíduos de
fertilizantes. De colheita
recente,
boa
qualidade,
inteira, tamanho médio, lisa,
com polpa intacta, com
coloração típica da variedade.
Não
deve
apresentar
machucaduras, bolores ou
outros defeitos que possam
alterar sua aparência e
qualidade.
Batata doce: lavada, livre da
maior parte possível de terra
aderente à casca e de resíduos
de fertilizantes. De colheita
recente,
boa
qualidade,
inteira, sem brotos, rachaduras
ou
cortes
na
casca,
machucaduras, bolores ou
outros defeitos que possam
alterar sua aparência e
qualidade.
Cenoura: Livre da maior
parte possível de terra
aderente à casca e de resíduos
de fertilizantes. De colheita
recente,
boa
qualidade,
inteira, sem brotos, rachaduras
ou
cortes
na
casca,
machucaduras, bolores ou
outros defeitos que possam
alterar sua aparência e
qualidade.
Coentro: Fresco, folhas
verdes, bem firmes, sem
manchas e apodrecimento
Couve: Fresca, folhas verdes,
bem firmes, sem manchas e
apodrecimento.

UNID. QUANT PREÇO/UNI PREÇO TOTAL

KG

R$ 3,00

R$ 1.710,00

R$ 4,00

R$ 2.400,00

R$ 4,00

R$ 2.000,00

R$ 12,50

R$ 187,50

R$ 8,00

R$ 400,00

570,000

KG

600,000

KG

500,000
KG
15,000
KG
50,000
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18

20

30

32

Feijão Carioca: Apresentarse em bom estado de
conservação; e estar isento de
impurezas,
fermentação,
mofo, odores estranhos e
substâncias nocivas à saúde;
tipo 1; grãos novos e claros
(tom próximo ao bege).
Embalagem:
pacote
polietileno,
transparente,
incolor, atóxico, resistente,
com PESO LÍQUIDO DE
1KG.
Polpa de Goiaba: Produto
não fermentado, concentrado,
obtido de fruta, por processo
tecnológico adequado, que
atenda
ao
padrão
de
identidade e qualidade do
produto. Preparada com frutas
sãs, limpas e isentas de
parasitas e detritos animais ou
vegetais, sem aditivos e
conservantes, sem açúcar,
com aspecto, cor e aroma
próprios
da
fruta.
Acondicionada
em
embalagem plástica, atóxica
de
tamanho
uniforme,
transparente, de 1kg (um
quilo)
Tomate: tipo salada, grau
médio de maturação, fresco,
com coloração e tamanho
uniforme. Livre da maior
parte possível de terra
aderente à casca e de resíduos
de fertilizantes. De colheita
recente, boa qualidade sem
rachaduras ou cortes na casca,
machucaduras, bolores ou
outros defeitos que possam
alterar sua aparência e
qualidade.
Vargem: De colheita recente,
boa qualidade, inteira, sem
cortes
na
casca,
machucaduras, bolores ou

KG

R$ 7,50

R$ 3.000,00

R$ 7,50

R$ 1.875,00

R$ 7,00

R$ 350,00

R$ 10,00

R$ 1.000,00

400,000

KG

250,000

KG

50,000
KG
100,000
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outros defeitos que possam
alterar sua aparência e
qualidade.
VALOR GLOBAL

R$ 12.922,50

CLÁUSULA SÉTIMA: No valor mencionado na cláusula quarta 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/ORGÃO:
04.10
–
SECRETARIA
EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

MUNICIPAL

DE

PROJETO/ATIVIDADE - PROGRAMA DE TRABALHO: 2025 – PNAE - MANUTENÇÃO
DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR.
FONTE DE PAGAMENTO: 15
ELEMENTO DE DESPESA NATUREZA DA DESPESA: 3390.30.00
CLÁUSULA NONA: O 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 ao CONTRATADO enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA: O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos
para pagamento do CONTRATADO FORNACEDOR, 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 DÉCIMA PRIMEIRA: Os casos de inadimplência da CONTRATANTE procederse-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O CONTRATADO FORNECEDOR 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 DÉCIMA TERCEIRA: O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo
prazo de 5 (cinco) anos das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e
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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 DÉCIMA QUARTA: É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO
FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O CONTRATANTE em razão a 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 do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO,
deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração
respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A multa aplicada após regular processo administrativo poderá
ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o
caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da
Secretaria Municipal de Educação da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar –
CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº
003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado
final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 0370/2022, RATIFICADA EM 01/07/2022, oriunda do
Processo Administrativo nº 0007/2022, datado de 01/07/2022, pela Resolução CD/FNDE nº
06/2020 com as alterações da RESOLUÇÃO Nº 21/2021) e pela Lei Federal nº 11.947/2009 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o
contrato for omisso.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante
acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA: 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 VIGÉSIMA PRIMEIRA: Este Contrato, desde que observada a formalização
preliminar à sua efetivação, por carta, consoante 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 VIGÉSIMA SEGUNDA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a
entrega total dos produtos adquiridos ou até o dia 31/12/2022.
A Municipalidade se reserva o direito de retirar apenas parte dos materiais desta Chamada Pública.
Após o dia 31 de dezembro de 2022, os saldos restantes serão desconsiderados, sem que caiba aos
contratados, o direito a indenização e/ou reclamação de qualquer natureza.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: É competente o Foro da Comarca de Piatã, Estado da
Bahia, para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual
teor e forma, na presença de duas testemunhas.

PIATÃ (BA), 01 DE JULHO DE 2022.

MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO
MUNICÍPIO DE PIATÃ - BAHIA
CONTRATANTE

ROBERTO FIGUEIREDO DE SOUZA
CONTRATADO
Página 7/8

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NTHFMZQ3Q0Y5MJG4MZQWNJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
5 de Agosto de 2022
23 - Ano VII - Nº 2092

Piatã

TESTEMUNHAS:

01 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
02 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
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CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO
AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O
EXERCÍCIO DE 2022, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PIATÃ,
ESTADO DA BAHIA Nº 0443/2022.

CONTRATO
GÊNEROS

DE
AQUISIÇÃO
ALIMENTÍCIOS

DE
QUE

CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
PIATÃ - BA E O SENHOR LEANDRO
XAVIER
ABAIXO:

MESQUITA

NA

FORMA

O MUNICÍPIO DE PIATÃ, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.675.681/0001-30, sito à Praça Izidro Viana, nº 38, Centro, CEP 46.765-000,
representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhor Marcos Paulo Santos Azevedo,
brasileiro, com endereço residencial nesta cidade de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000,
portador da cédula de identidade RG nº 680195050, expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 643.986.415-72,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e por outro lado o Senhor LEANDRO
XAVIER MESQUITA, residente e domiciliado no Povoado de Ressaca, Estrada Piatã/Inúbia
KM 13, Zona Rural, Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portador da Cédula de
Identidade RG nº 0825232660, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia,
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 793.592.485-68, DAP
SDW0793592485681507210925, doravante denominado CONTRATADO, fundamentados nas
disposições Lei n. 11.947/2009, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 003/2022,
oriunda do Processo Administrativo nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da
DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 0371/2022, RATIFICADA EM 01/07/2022, oriunda do
Processo Administrativo nº 0008/2022, datado de 01/07/2022, com fundamento na Lei Federal nº
11.947/2009 e regulamentos, pela Resolução CD/FNDE 26/2013, Resolução CD/FNDE/MEC n°
04, de 03 de abril de 2015, Lei Federal nº 8.666/1993, e demais legislações correlatas, as partes
acima qualificadas celebram, entre si, por este instrumento de contrato, mediante as seguintes
cláusulas e condições que seguem:
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CLÁUSULA PRIMEIRA: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para o exercício de 2022, na Rede Municipal de
Ensino do Município de Piatã, Estado da Bahia, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta,
todos de acordo com a Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº
0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0371/2022, RATIFICADA EM 01/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0008/2022,
datado de 01/07/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios
da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento.
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 R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA: OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES
ARTICULADORAS deverão 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 após o
recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do
fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até o dia 31/12/2022.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com o
cronograma de entregas 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 alimentação no local de entrega,
consoante o anexo deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$ 15.210,00 (quinze mil, duzentos e dez reais), conforme listagem
anexa a seguir:
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ITEM

DESCRIÇÃO
UNID. QUANT
PREÇO/UNI PREÇO TOTAL
Abóbora: livre da
maior parte possível de
terra aderente à casca e
de
resíduos
de
fertilizantes.
De
colheita recente, boa
qualidade,
inteira,
tamanho médio, lisa,
2
KG
R$ 3,00
R$ 1.710,00
com polpa intacta,
com coloração típica
da variedade. Não
deve
apresentar
machucaduras, bolores
ou outros defeitos que
possam alterar sua
aparência e qualidade.
570,000
Polpa de Acerola:
Produto
não
fermentado,
concentrado, obtido de
fruta, por processo
tecnológico adequado,
que atenda ao padrão
de
identidade
e
qualidade do produto.
Preparada com frutas
sãs, limpas e isentas de
19 parasitas e detritos KG
R$ 6,00
R$ 1.500,00
animais ou vegetais,
sem
aditivos
e
conservantes,
sem
açúcar, com aspecto,
cor e aroma próprios
da
fruta.
Acondicionada
em
embalagem plástica,
atóxica de tamanho
uniforme, transparente,
de 1kg (um quilo)
250,000
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Polpa de Morango:
Produto
não
fermentado,
concentrado, obtido de
fruta, por processo
tecnologio adequado,
que atenda ao padrão
de
identidade
e
qualidade do produto.
Preparada com frutas
sãs, limpas e isentas de
23 parasitas e detritos
animais ou vegetais,
sem
aditivos
e
conservantes,
sem
açúcar, com aspecto,
cor e aroma próprios
da
fruta.
Acondicionada
em
embalagem plástica,
atóxica de tamanho
uniforme, transparente,
de 1kg (um quilo)
VALOR GLOBAL

KG

R$ 12,00

R$ 12.000,00

1.000,000
R$ 15.210,00

CLÁUSULA SÉTIMA: No valor mencionado na cláusula quarta 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/ORGÃO:
04.10
–
SECRETARIA
EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

MUNICIPAL

DE

PROJETO/ATIVIDADE - PROGRAMA DE TRABALHO: 2025 – PNAE - MANUTENÇÃO
DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR.
FONTE DE PAGAMENTO: 15
ELEMENTO DE DESPESA NATUREZA DA DESPESA: 3390.30.00
CLÁUSULA NONA: O 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.
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Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA: O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos
para pagamento do CONTRATADO FORNACEDOR, 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 DÉCIMA PRIMEIRA: Os casos de inadimplência da CONTRATANTE procederse-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O CONTRATADO FORNECEDOR 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 DÉCIMA TERCEIRA: O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo
prazo de 5 (cinco) anos das 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 DÉCIMA QUARTA: É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO
FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O CONTRATANTE em razão a 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 do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO,
deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração
respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A multa aplicada após regular processo administrativo poderá
ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o
caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da
Secretaria Municipal de Educação da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar –
CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº
003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado
final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 0371/2022, RATIFICADA EM 01/07/2022, oriunda do
Processo Administrativo nº 0008/2022, datado de 01/07/2022, pela Resolução CD/FNDE nº
06/2020 com as alterações da RESOLUÇÃO Nº 21/2021) e pela Lei Federal nº 11.947/2009 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o
contrato for omisso.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante
acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: 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 VIGÉSIMA PRIMEIRA: Este Contrato, desde que observada a formalização
preliminar à sua efetivação, por carta, consoante 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 VIGÉSIMA SEGUNDA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a
entrega total dos produtos adquiridos ou até o dia 31/12/2022.
A Municipalidade se reserva o direito de retirar apenas parte dos materiais desta Chamada Pública.
Após o dia 31 de dezembro de 2022, os saldos restantes serão desconsiderados, sem que caiba aos
contratados, o direito a indenização e/ou reclamação de qualquer natureza.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: É competente o Foro da Comarca de Piatã, Estado da
Bahia, para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.
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E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual
teor e forma, na presença de duas testemunhas.

PIATÃ (BA), 01 DE JULHO DE 2022.

MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO
MUNICÍPIO DE PIATÃ - BAHIA
CONTRATANTE

LEANDRO XAVIER MESQUITA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

01 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
02 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
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CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO
AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O
EXERCÍCIO DE 2022, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PIATÃ,
ESTADO DA BAHIA Nº 0444/2022.

CONTRATO
GÊNEROS

DE
AQUISIÇÃO
ALIMENTÍCIOS

DE
QUE

CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
PIATÃ - BA E O SENHOR CLEITON
MACEDO SCHU NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PIATÃ, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.675.681/0001-30, sito à Praça Izidro Viana, nº 38, Centro, CEP 46.765-000,
representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhor Marcos Paulo Santos Azevedo,
brasileiro, com endereço residencial nesta cidade de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000,
portador da cédula de identidade RG nº 680195050, expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 643.986.415-72,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e por outro lado o Senhor CLEITON
MACEDO SCHU, residente e domiciliado no Povoado de Porteiras, Zona Rural, Município de
Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portador da Cédula de Identidade RG nº 15878230,
expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de
Pessoas Físicas sob o nº 020.935.830-03, DAP SDW0020935830033105221209, doravante
denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições Lei n. 11.947/2009, e tendo em
vista o que consta na Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº
0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0372/2022, RATIFICADA EM 01/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0009/2022,
datado de 01/07/2022, com fundamento na Lei Federal nº 11.947/2009 e regulamentos, pela
Resolução CD/FNDE 26/2013, Resolução CD/FNDE/MEC n° 04, de 03 de abril de 2015, Lei
Federal nº 8.666/1993, e demais legislações correlatas, as partes acima qualificadas celebram,
entre si, por este instrumento de contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições que
seguem:
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CLÁUSULA PRIMEIRA: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para o exercício de 2022, na Rede Municipal de
Ensino do Município de Piatã, Estado da Bahia, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta,
todos de acordo com a Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº
0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0372/2022, RATIFICADA EM 01/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0009/2022,
datado de 01/07/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios
da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento.
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 R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA: OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES
ARTICULADORAS deverão 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 após o
recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do
fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até o dia 31/12/2022.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com o
cronograma de entregas 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 alimentação no local de entrega,
consoante o anexo deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$ 26.250,00 (vinte e seis mil, duzentos e cinquenta reais), conforme
listagem anexa a seguir:
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ITEM DESCRIÇÃO
Feijão
Carioca:
Apresentar-se em bom
estado de conservação;
e estar isento de
impurezas,
fermentação,
mofo,
odores estranhos e
substâncias nocivas à
18
saúde; tipo 1; grãos
novos e claros (tom
próximo ao bege).
Embalagem:
pacote
polietileno,
transparente, incolor,
atóxico, resistente, com
PESO LÍQUIDO DE
1KG.
VALOR GLOBAL

UNID. QUANT

KG

PREÇO/UNI PREÇO TOTAL

R$ 7,50

R$ 26.250,00

3.500,000
R$ 26.250,00

CLÁUSULA SÉTIMA: No valor mencionado na cláusula quarta 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/ORGÃO:
04.10
–
SECRETARIA
EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

MUNICIPAL

DE

PROJETO/ATIVIDADE - PROGRAMA DE TRABALHO: 2025 – PNAE - MANUTENÇÃO
DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR.
FONTE DE PAGAMENTO: 15
ELEMENTO DE DESPESA NATUREZA DA DESPESA: 3390.30.00
CLÁUSULA NONA: O 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 ao CONTRATADO enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
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CLÁUSULA DÉCIMA: O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos
para pagamento do CONTRATADO FORNACEDOR, 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 DÉCIMA PRIMEIRA: Os casos de inadimplência da CONTRATANTE procederse-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O CONTRATADO FORNECEDOR 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 DÉCIMA TERCEIRA: O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo
prazo de 5 (cinco) anos das 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 DÉCIMA QUARTA: É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO
FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O CONTRATANTE em razão a 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 do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO,
deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração
respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A multa aplicada após regular processo administrativo poderá
ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o
caso, cobrada judicialmente.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da
Secretaria Municipal de Educação da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar –
CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº
003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado
final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 0372/2022, RATIFICADA EM 01/07/2022, oriunda do
Processo Administrativo nº 0009/2022, datado de 01/07/2022, pela Resolução CD/FNDE nº
06/2020 com as alterações da RESOLUÇÃO Nº 21/2021) e pela Lei Federal nº 11.947/2009 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o
contrato for omisso.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante
acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: 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 VIGÉSIMA PRIMEIRA: Este Contrato, desde que observada a formalização
preliminar à sua efetivação, por carta, consoante 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 VIGÉSIMA SEGUNDA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a
entrega total dos produtos adquiridos ou até o dia 31/12/2022.
A Municipalidade se reserva o direito de retirar apenas parte dos materiais desta Chamada Pública.
Após o dia 31 de dezembro de 2022, os saldos restantes serão desconsiderados, sem que caiba aos
contratados, o direito a indenização e/ou reclamação de qualquer natureza.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: É competente o Foro da Comarca de Piatã, Estado da
Bahia, para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual
teor e forma, na presença de duas testemunhas.
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PIATÃ (BA), 01 DE JULHO DE 2022.

MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO
MUNICÍPIO DE PIATÃ - BAHIA
CONTRATANTE

CLEITON MACEDO SCHU
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

01 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
02 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
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CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO
AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O
EXERCÍCIO DE 2022, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PIATÃ,
ESTADO DA BAHIA Nº 0445/2022.

CONTRATO
GÊNEROS

DE
AQUISIÇÃO
ALIMENTÍCIOS

DE
QUE

CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
PIATÃ - BA E A SENHORA SONIA
SOUZA NOVAIS NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PIATÃ, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.675.681/0001-30, sito à Praça Izidro Viana, nº 38, Centro, CEP 46.765-000,
representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhor Marcos Paulo Santos Azevedo,
brasileiro, com endereço residencial nesta cidade de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000,
portador da cédula de identidade RG nº 680195050, expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 643.986.415-72,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e por outro lado a Senhora SONIA
SOUZA NOVAIS, residente e domiciliada no Povoado de Vaqueijadouro, Zona Rural, Município
de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portadora da Cédula de Identidade RG nº 22.484.09087, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de
Pessoas Físicas sob o nº 015.424.491-03, DAP SDW0015424491030206221208, doravante
denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições Lei n. 11.947/2009, e tendo em
vista o que consta na Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº
0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0373/2022, RATIFICADA EM 01/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0010/2022,
datado de 01/07/2022, com fundamento na Lei Federal nº 11.947/2009 e regulamentos, pela
Resolução CD/FNDE 26/2013, Resolução CD/FNDE/MEC n° 04, de 03 de abril de 2015, Lei
Federal nº 8.666/1993, e demais legislações correlatas, as partes acima qualificadas celebram,
entre si, por este instrumento de contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições que
seguem:
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CLÁUSULA PRIMEIRA: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para o exercício de 2022, na Rede Municipal de
Ensino do Município de Piatã, Estado da Bahia, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta,
todos de acordo com a Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº
0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0373/2022, RATIFICADA EM 01/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0010/2022,
datado de 01/07/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios
da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento.
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 R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA: OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES
ARTICULADORAS deverão 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 após o
recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do
fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até o dia 31/12/2022.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com o
cronograma de entregas 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 alimentação no local de entrega,
consoante o anexo deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$ 27.875,00 (vinte e sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais),
conforme listagem anexa a seguir:
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ITEM

DESCRIÇÃO

Café em pó: torrado e moído,
isento de sujidades e materiais
estranhos. composição 100%
café puro. Embalagem de
11 500gr à vácuo, de primeira
qualidade.
Embalagem
contendo especificações do
produto, data de fabricação e
prazo de validade.
Farinha
de
mandioca:
Farinha de 1º qualidade,
grupo seca, deve ser fabricada
a partir de matérias primas
limpas, isentas de matéria
terrosa e parasitos. Não pode
estar úmida, fermentada ou
17
rançosa, deve apresentar odor
e cor característica do
produto. Deve ser entregue
em
embalagem
plástica,
atóxica e resistente com
capacidade para 1kg (um
quilograma)
Tapioca: Farinha de Tapioca
de boa qualidade, livre de
28 impurezas que impossibilitem
o consumo. Embalagem de 1
kg.
VALOR GLOBAL

UNID. QUANT PREÇO/UNI PREÇO TOTAL

KG

R$ 35,00

R$ 18.375,00

R$ 5,00

R$ 5.000,00

R$ 9,00

R$ 4.500,00

525,000

KG

1.000,000

KG
500,000

R$ 27.875,00

CLÁUSULA SÉTIMA: No valor mencionado na cláusula quarta 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/ORGÃO:
04.10
–
SECRETARIA
EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

MUNICIPAL

DE

PROJETO/ATIVIDADE - PROGRAMA DE TRABALHO: 2025 – PNAE - MANUTENÇÃO
DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR.
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FONTE DE PAGAMENTO: 15
ELEMENTO DE DESPESA NATUREZA DA DESPESA: 3390.30.00
CLÁUSULA NONA: O 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 ao CONTRATADO enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA: O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos
para pagamento do CONTRATADO FORNACEDOR, 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 DÉCIMA PRIMEIRA: Os casos de inadimplência da CONTRATANTE procederse-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O CONTRATADO FORNECEDOR 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 DÉCIMA TERCEIRA: O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo
prazo de 5 (cinco) anos das 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 DÉCIMA QUARTA: É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO
FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O CONTRATANTE em razão a 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 do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
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d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO,
deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração
respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A multa aplicada após regular processo administrativo poderá
ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o
caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da
Secretaria Municipal de Educação da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar –
CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº
003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado
final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 0373/2022, RATIFICADA EM 01/07/2022, oriunda do
Processo Administrativo nº 0010/2022, datado de 01/07/2022, pela Resolução CD/FNDE nº
06/2020 com as alterações da RESOLUÇÃO Nº 21/2021) e pela Lei Federal nº 11.947/2009 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o
contrato for omisso.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante
acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: 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 VIGÉSIMA PRIMEIRA: Este Contrato, desde que observada a formalização
preliminar à sua efetivação, por carta, consoante 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 VIGÉSIMA SEGUNDA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a
entrega total dos produtos adquiridos ou até o dia 31/12/2022.
A Municipalidade se reserva o direito de retirar apenas parte dos materiais desta Chamada Pública.
Após o dia 31 de dezembro de 2022, os saldos restantes serão desconsiderados, sem que caiba aos
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contratados, o direito a indenização e/ou reclamação de qualquer natureza.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: É competente o Foro da Comarca de Piatã, Estado da
Bahia, para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual
teor e forma, na presença de duas testemunhas.

PIATÃ (BA), 01 DE JULHO DE 2022.

MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO
MUNICÍPIO DE PIATÃ - BAHIA
CONTRATANTE

SONIA SOUZA NOVAIS
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

01 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
02 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
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CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO
AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O
EXERCÍCIO DE 2022, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PIATÃ,
ESTADO DA BAHIA Nº 0446/2022.

CONTRATO
GÊNEROS

DE
AQUISIÇÃO
ALIMENTÍCIOS

DE
QUE

CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
PIATÃ - BA E A SENHORA JOANA
APARECIDA MATOS ALMEIDA NA
FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PIATÃ, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.675.681/0001-30, sito à Praça Izidro Viana, nº 38, Centro, CEP 46.765-000,
representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhor Marcos Paulo Santos Azevedo,
brasileiro, com endereço residencial nesta cidade de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000,
portador da cédula de identidade RG nº 680195050, expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 643.986.415-72,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e por outro lado a Senhora JOANA
APARECIDA MATOS ALMEIDA, residente e domiciliada no Povoado de Várzea, 706, Zona
Rural, Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portadora da Cédula de Identidade
RG nº 054527862, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrita
no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 354.671.328-14, DAP SDW0319650138800306220326,
doravante denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições Lei n. 11.947/2009, e
tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo
nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0374/2022, RATIFICADA EM 01/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0011/2022,
datado de 01/07/2022, com fundamento na Lei Federal nº 11.947/2009 e regulamentos, pela
Resolução CD/FNDE 26/2013, Resolução CD/FNDE/MEC n° 04, de 03 de abril de 2015, Lei
Federal nº 8.666/1993, e demais legislações correlatas, as partes acima qualificadas celebram,
entre si, por este instrumento de contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições que
seguem:
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CLÁUSULA PRIMEIRA: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para o exercício de 2022, na Rede Municipal de
Ensino do Município de Piatã, Estado da Bahia, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta,
todos de acordo com a Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº
0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0374/2022, RATIFICADA EM 01/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0011/2022,
datado de 01/07/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios
da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento.
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 R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA: OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES
ARTICULADORAS deverão 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 após o
recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do
fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até o dia 31/12/2022.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com o
cronograma de entregas 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 alimentação no local de entrega,
consoante o anexo deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), conforme listagem anexa a seguir:
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ITEM

DESCRIÇÃO

Alface: com características
organolépticas
(cor,
odor,
4 textura,
aparência,
sabor)
preservadas,
sem
danos
químicos, físicos e biológicos
Batata doce: lavada, livre da
maior parte possível de terra
aderente à casca e de resíduos de
fertilizantes. De colheita recente,
boa qualidade, inteira, sem
7
brotos, rachaduras ou cortes na
casca, machucaduras, bolores ou
outros defeitos que possam
alterar
sua
aparência
e
qualidade.
Beterraba:
beterraba,
de
primeira qualidade, consistência
9
firme, tamanho médio. espécie
comum.
Couve: Fresca, folhas verdes,
16 bem firmes, sem manchas e
apodrecimento.
Tempero Caseiro: Tempero
alho e sal, com mínimo de 15%
29 de alho. Deve conter na
embalagem, rótulo contendo a
data de fabricação e validade.
VALOR GLOBAL

UNID. QUANT PREÇO/UNI

KG

PREÇO
TOTAL

R$ 8,50

R$ 340,00

R$ 4,00

R$ 2.400,00

R$ 4,00

R$ 200,00

R$ 8,00

R$ 160,00

R$ 10,00

R$ 1.000,00

40,000

KG

600,000
KG
50,000
KG
20,000

KG
100,000

R$ 4.100,00

CLÁUSULA SÉTIMA: No valor mencionado na cláusula quarta 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/ORGÃO:
04.10
–
SECRETARIA
EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

MUNICIPAL

DE

PROJETO/ATIVIDADE - PROGRAMA DE TRABALHO: 2025 – PNAE - MANUTENÇÃO
DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR.
FONTE DE PAGAMENTO: 15
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ELEMENTO DE DESPESA NATUREZA DA DESPESA: 3390.30.00
CLÁUSULA NONA: O 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 ao CONTRATADO enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA: O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos
para pagamento do CONTRATADO FORNACEDOR, 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 DÉCIMA PRIMEIRA: Os casos de inadimplência da CONTRATANTE procederse-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O CONTRATADO FORNECEDOR 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 DÉCIMA TERCEIRA: O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo
prazo de 5 (cinco) anos das 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 DÉCIMA QUARTA: É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO
FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O CONTRATANTE em razão a 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 do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
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Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO,
deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração
respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A multa aplicada após regular processo administrativo poderá
ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o
caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da
Secretaria Municipal de Educação da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar –
CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº
003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado
final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 0374/2022, RATIFICADA EM 01/07/2022, oriunda do
Processo Administrativo nº 0011/2022, datado de 01/07/2022, pela Resolução CD/FNDE nº
06/2020 com as alterações da RESOLUÇÃO Nº 21/2021) e pela Lei Federal nº 11.947/2009 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o
contrato for omisso.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante
acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: 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 VIGÉSIMA PRIMEIRA: Este Contrato, desde que observada a formalização
preliminar à sua efetivação, por carta, consoante 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 VIGÉSIMA SEGUNDA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a
entrega total dos produtos adquiridos ou até o dia 31/12/2022.
A Municipalidade se reserva o direito de retirar apenas parte dos materiais desta Chamada Pública.
Após o dia 31 de dezembro de 2022, os saldos restantes serão desconsiderados, sem que caiba aos
contratados, o direito a indenização e/ou reclamação de qualquer natureza.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: É competente o Foro da Comarca de Piatã, Estado da
Bahia, para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual
teor e forma, na presença de duas testemunhas.

PIATÃ (BA), 01 DE JULHO DE 2022.

MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO
MUNICÍPIO DE PIATÃ - BAHIA
CONTRATANTE

JOANA APARECIDA MATOS ALMEIDA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

01 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
02 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
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CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO
AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O
EXERCÍCIO DE 2022, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PIATÃ,
ESTADO DA BAHIA Nº 0447/2022.

CONTRATO
GÊNEROS

DE
AQUISIÇÃO
ALIMENTÍCIOS

DE
QUE

CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
PIATÃ - BA E A SENHORA MAIANE
MACEDO SOUZA NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PIATÃ, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.675.681/0001-30, sito à Praça Izidro Viana, nº 38, Centro, CEP 46.765-000,
representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhor Marcos Paulo Santos Azevedo,
brasileiro, com endereço residencial nesta cidade de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000,
portador da cédula de identidade RG nº 680195050, expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 643.986.415-72,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e por outro lado a Senhora MAIANE
MACEDO SOUZA, residente e domiciliada no Povoado Porcos, Zona Rural, Município de Piatã,
Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1592686800,
expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de
Pessoas Físicas sob o nº 051.330.725-70, DAP SDW0341418138002101221048, doravante
denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições Lei n. 11.947/2009, e tendo em
vista o que consta na Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº
0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0375/2022, RATIFICADA EM 01/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0012/2022,
datado de 01/07/2022, com fundamento na Lei Federal nº 11.947/2009 e regulamentos, pela
Resolução CD/FNDE 26/2013, Resolução CD/FNDE/MEC n° 04, de 03 de abril de 2015, Lei
Federal nº 8.666/1993, e demais legislações correlatas, as partes acima qualificadas celebram,
entre si, por este instrumento de contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições que
seguem:
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CLÁUSULA PRIMEIRA: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para o exercício de 2022, na Rede Municipal de
Ensino do Município de Piatã, Estado da Bahia, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta,
todos de acordo com a Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº
0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0375/2022, RATIFICADA EM 01/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0012/2022,
datado de 01/07/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios
da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento.
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 R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA: OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES
ARTICULADORAS deverão 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 após o
recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do
fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até o dia 31/12/2022.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com o
cronograma de entregas 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 alimentação no local de entrega,
consoante o anexo deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$ 30.250,00 (trinta mil, duzentos e cinquenta reais), conforme
listagem anexa a seguir:
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ITEM

DESCRIÇÃO

Farinha de mandioca:
Farinha de 1ª qualidade,
grupo seca, deve ser
fabricada a partir de
matérias primas limpas,
isentas de matéria terrosa
e parasitos. Não pode
estar úmida, fermentada
17
ou
rançosa,
deve
apresentar odor e cor
característica do produto.
Deve ser entregue em
embalagem
plástica,
atóxica e resistente com
capacidade para 1kg (um
quilograma)
Tapioca: Farinha de
Tapioca
de
boa
qualidade,
livre
de
28 impurezas
que
impossibilitem
o
consumo. Embalagem de
1 kg.
VALOR GLOBAL

UNID. QUANT PREÇO/UNI PREÇO TOTAL

KG

R$ 5,00

R$ 14.500,00

R$ 9,00

R$ 15.750,00

2.900,000

KG

1.750,000
R$ 30.250,00

CLÁUSULA SÉTIMA: No valor mencionado na cláusula quarta 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/ORGÃO:
04.10
–
SECRETARIA
EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

MUNICIPAL

DE

PROJETO/ATIVIDADE - PROGRAMA DE TRABALHO: 2025 – PNAE - MANUTENÇÃO
DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR.
FONTE DE PAGAMENTO: 15
ELEMENTO DE DESPESA NATUREZA DA DESPESA: 3390.30.00
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CLÁUSULA NONA: O 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 ao CONTRATADO enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA: O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos
para pagamento do CONTRATADO FORNACEDOR, 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 DÉCIMA PRIMEIRA: Os casos de inadimplência da CONTRATANTE procederse-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O CONTRATADO FORNECEDOR 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 DÉCIMA TERCEIRA: O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo
prazo de 5 (cinco) anos das 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 DÉCIMA QUARTA: É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO
FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O CONTRATANTE em razão a 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 do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
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Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO,
deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração
respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A multa aplicada após regular processo administrativo poderá
ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o
caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da
Secretaria Municipal de Educação da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar –
CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº
003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado
final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 0375/2022, RATIFICADA EM 01/07/2022, oriunda do
Processo Administrativo nº 0012/2022, datado de 01/07/2022, pela Resolução CD/FNDE nº
06/2020 com as alterações da RESOLUÇÃO Nº 21/2021) e pela Lei Federal nº 11.947/2009 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o
contrato for omisso.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante
acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: 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 VIGÉSIMA PRIMEIRA: Este Contrato, desde que observada a formalização
preliminar à sua efetivação, por carta, consoante 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 VIGÉSIMA SEGUNDA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a
entrega total dos produtos adquiridos ou até o dia 31/12/2022.
A Municipalidade se reserva o direito de retirar apenas parte dos materiais desta Chamada Pública.
Após o dia 31 de dezembro de 2022, os saldos restantes serão desconsiderados, sem que caiba aos
contratados, o direito a indenização e/ou reclamação de qualquer natureza.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: É competente o Foro da Comarca de Piatã, Estado da
Bahia, para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual
teor e forma, na presença de duas testemunhas.

PIATÃ (BA), 01 DE JULHO DE 2022.

MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO
MUNICÍPIO DE PIATÃ - BAHIA
CONTRATANTE

MAIANE MACEDO SOUZA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

01 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
02 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
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CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO
AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O
EXERCÍCIO DE 2022, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PIATÃ,
ESTADO DA BAHIA Nº 0448/2022.

CONTRATO
GÊNEROS

DE
AQUISIÇÃO
ALIMENTÍCIOS

DE
QUE

CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
PIATÃ - BA E A SENHORA ADRIANA
SILVA DE
ABAIXO:

MACEDO

NA

FORMA

O MUNICÍPIO DE PIATÃ, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.675.681/0001-30, sito à Praça Izidro Viana, nº 38, Centro, CEP 46.765-000,
representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhor Marcos Paulo Santos Azevedo,
brasileiro, com endereço residencial nesta cidade de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000,
portador da cédula de identidade RG nº 680195050, expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 643.986.415-72,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e por outro lado a Senhora ADRIANA
SILVA DE MACEDO, residente e domiciliada na Fazenda Capão, Zona Rural, Município de
Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portadora da Cédula de Identidade RG nº 23.721.683-39,
expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de
Pessoas Físicas sob o nº 285.548.108-21, DAP SDW0285548108211708211142, doravante
denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições Lei n. 11.947/2009, e tendo em
vista o que consta na Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº
0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0376/2022, RATIFICADA EM 01/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0013/2022,
datado de 01/07/2022, com fundamento na Lei Federal nº 11.947/2009 e regulamentos, pela
Resolução CD/FNDE 26/2013, Resolução CD/FNDE/MEC n° 04, de 03 de abril de 2015, Lei
Federal nº 8.666/1993, e demais legislações correlatas, as partes acima qualificadas celebram,
entre si, por este instrumento de contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições que
seguem:
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CLÁUSULA PRIMEIRA: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para o exercício de 2022, na Rede Municipal de
Ensino do Município de Piatã, Estado da Bahia, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta,
todos de acordo com a Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº
0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0376/2022, RATIFICADA EM 01/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0013/2022,
datado de 01/07/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios
da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento.
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 R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA: OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES
ARTICULADORAS deverão 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 após o
recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do
fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até o dia 31/12/2022.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com o
cronograma de entregas 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 alimentação no local de entrega,
consoante o anexo deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme listagem anexa a seguir:
ITEM DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT. PREÇO/UNI PREÇO TOTAL
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Pão caseiro (50g):
Produto a base de
farinha
de
trigo
especial,
fermento
fresco, ovos,
entre
outros. Serão rejeitados
pães
mal
assados,
queimados, amassados,
achatados
e
27 “embatumados, aspecto
de massa pesada” e de
características
organolépticas
anormais. Os mesmos
deverão estar livres de
sujidades ou quaisquer
outros
tipos
de
contaminantes
como
fungos e bolores.
VALOR GLOBAL

UND
(50g)

20000

R$ 0,50

R$ 10.000,00

R$ 10.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA: No valor mencionado na cláusula quarta 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/ORGÃO:
04.10
–
SECRETARIA
EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

MUNICIPAL

DE

PROJETO/ATIVIDADE - PROGRAMA DE TRABALHO: 2025 – PNAE - MANUTENÇÃO
DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR.
FONTE DE PAGAMENTO: 15
ELEMENTO DE DESPESA NATUREZA DA DESPESA: 3390.30.00
CLÁUSULA NONA: O 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 ao CONTRATADO enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
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CLÁUSULA DÉCIMA: O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos
para pagamento do CONTRATADO FORNACEDOR, 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 DÉCIMA PRIMEIRA: Os casos de inadimplência da CONTRATANTE procederse-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O CONTRATADO FORNECEDOR 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 DÉCIMA TERCEIRA: O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo
prazo de 5 (cinco) anos das 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 DÉCIMA QUARTA: É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO
FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O CONTRATANTE em razão a 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 do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO,
deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração
respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A multa aplicada após regular processo administrativo poderá
ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o
caso, cobrada judicialmente.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da
Secretaria Municipal de Educação da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar –
CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº
003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado
final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 0376/2022, RATIFICADA EM 01/07/2022, oriunda do
Processo Administrativo nº 0013/2022, datado de 01/07/2022, pela Resolução CD/FNDE nº
06/2020 com as alterações da RESOLUÇÃO Nº 21/2021) e pela Lei Federal nº 11.947/2009 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o
contrato for omisso.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante
acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: 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 VIGÉSIMA PRIMEIRA: Este Contrato, desde que observada a formalização
preliminar à sua efetivação, por carta, consoante 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 VIGÉSIMA SEGUNDA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a
entrega total dos produtos adquiridos ou até o dia 31/12/2022.
A Municipalidade se reserva o direito de retirar apenas parte dos materiais desta Chamada Pública.
Após o dia 31 de dezembro de 2022, os saldos restantes serão desconsiderados, sem que caiba aos
contratados, o direito a indenização e/ou reclamação de qualquer natureza.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: É competente o Foro da Comarca de Piatã, Estado da
Bahia, para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual
teor e forma, na presença de duas testemunhas.
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PIATÃ (BA), 01 DE JULHO DE 2022.

MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO
MUNICÍPIO DE PIATÃ - BAHIA
CONTRATANTE

ADRIANA SILVA DE MACEDO
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

01 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
02 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
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CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO
AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O
EXERCÍCIO DE 2022, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PIATÃ,
ESTADO DA BAHIA Nº 0449/2022.

CONTRATO
GÊNEROS

DE
AQUISIÇÃO
ALIMENTÍCIOS

DE
QUE

CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
PIATÃ - BA E A SENHORA SILVIA
ALVES DOS
ABAIXO:

SANTOS

NA

FORMA

O MUNICÍPIO DE PIATÃ, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.675.681/0001-30, sito à Praça Izidro Viana, nº 38, Centro, CEP 46.765-000,
representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhor Marcos Paulo Santos Azevedo,
brasileiro, com endereço residencial nesta cidade de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000,
portador da cédula de identidade RG nº 680195050, expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 643.986.415-72,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e por outro lado a Senhora SILVIA
ALVES DOS SANTOS, residente e domiciliada no Povoado Porcos, Zona Rural, Município de
Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1346182388,
expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de
Pessoas Físicas sob o nº 042.020.615-94, DAP SDW0042020615942110211032, doravante
denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições Lei n. 11.947/2009, e tendo em
vista o que consta na Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº
0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0377/2022, RATIFICADA EM 01/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0014/2022,
datado de 01/07/2022, com fundamento na Lei Federal nº 11.947/2009 e regulamentos, pela
Resolução CD/FNDE 26/2013, Resolução CD/FNDE/MEC n° 04, de 03 de abril de 2015, Lei
Federal nº 8.666/1993, e demais legislações correlatas, as partes acima qualificadas celebram,
entre si, por este instrumento de contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições que
seguem:
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CLÁUSULA PRIMEIRA: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para o exercício de 2022, na Rede Municipal de
Ensino do Município de Piatã, Estado da Bahia, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta,
todos de acordo com a Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº
0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0377/2022, RATIFICADA EM 01/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0014/2022,
datado de 01/07/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios
da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento.
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 R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA: OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES
ARTICULADORAS deverão 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 após o
recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do
fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até o dia 31/12/2022.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com o
cronograma de entregas 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 alimentação no local de entrega,
consoante o anexo deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$ 30.250,00 (trinta mil, duzentos e cinquenta reais), conforme
listagem anexa a seguir:
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ITEM

DESCRIÇÃO

Farinha de mandioca:
Farinha de 1ª qualidade,
grupo seca, deve ser
fabricada a partir de
matérias primas limpas,
isentas de matéria terrosa
e parasitos. Não pode
estar úmida, fermentada
17
ou
rançosa,
deve
apresentar odor e cor
característica do produto.
Deve ser entregue em
embalagem
plástica,
atóxica e resistente com
capacidade para 1kg (um
quilograma)
Tapioca: Farinha de
Tapioca
de
boa
qualidade,
livre
de
28 impurezas
que
impossibilitem
o
consumo. Embalagem de
1 kg.
VALOR GLOBAL

UNID. QUANT

KG

PREÇO/UNI

PREÇO TOTAL

R$ 5,00

R$ 14.500,00

R$ 9,00

R$ 15.750,00

2.900,000

KG

1.750,000
R$ 30.250,00

CLÁUSULA SÉTIMA: No valor mencionado na cláusula quarta 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/ORGÃO:
04.10
–
SECRETARIA
EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

MUNICIPAL

DE

PROJETO/ATIVIDADE - PROGRAMA DE TRABALHO: 2025 – PNAE - MANUTENÇÃO
DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR.
FONTE DE PAGAMENTO: 15
ELEMENTO DE DESPESA NATUREZA DA DESPESA: 3390.30.00
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CLÁUSULA NONA: O 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 ao CONTRATADO enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA: O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos
para pagamento do CONTRATADO FORNACEDOR, 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 DÉCIMA PRIMEIRA: Os casos de inadimplência da CONTRATANTE procederse-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O CONTRATADO FORNECEDOR 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 DÉCIMA TERCEIRA: O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo
prazo de 5 (cinco) anos das 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 DÉCIMA QUARTA: É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO
FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O CONTRATANTE em razão a 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 do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
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Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO,
deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração
respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A multa aplicada após regular processo administrativo poderá
ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o
caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da
Secretaria Municipal de Educação da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar –
CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº
003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado
final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 0377/2022, RATIFICADA EM 01/07/2022, oriunda do
Processo Administrativo nº 0014/2022, datado de 01/07/2022, pela Resolução CD/FNDE nº
06/2020 com as alterações da RESOLUÇÃO Nº 21/2021) e pela Lei Federal nº 11.947/2009 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o
contrato for omisso.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante
acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: 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 VIGÉSIMA PRIMEIRA: Este Contrato, desde que observada a formalização
preliminar à sua efetivação, por carta, consoante 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 VIGÉSIMA SEGUNDA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a
entrega total dos produtos adquiridos ou até o dia 31/12/2022.
A Municipalidade se reserva o direito de retirar apenas parte dos materiais desta Chamada Pública.
Após o dia 31 de dezembro de 2022, os saldos restantes serão desconsiderados, sem que caiba aos
contratados, o direito a indenização e/ou reclamação de qualquer natureza.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: É competente o Foro da Comarca de Piatã, Estado da
Bahia, para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual
teor e forma, na presença de duas testemunhas.

PIATÃ (BA), 01 DE JULHO DE 2022.

MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO
MUNICÍPIO DE PIATÃ - BAHIA
CONTRATANTE

SILVIA ALVES DOS SANTOS
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

01 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
02 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
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CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO
AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O
EXERCÍCIO DE 2022, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PIATÃ,
ESTADO DA BAHIA Nº 0450/2022.

CONTRATO
GÊNEROS

DE
AQUISIÇÃO
ALIMENTÍCIOS

DE
QUE

CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
PIATÃ - BA E A SENHORA ANA CÁSSIA
BRAGA DE ASSUNÇÃO NA FORMA
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PIATÃ, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.675.681/0001-30, sito à Praça Izidro Viana, nº 38, Centro, CEP 46.765-000,
representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhor Marcos Paulo Santos Azevedo,
brasileiro, com endereço residencial nesta cidade de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000,
portador da cédula de identidade RG nº 680195050, expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 643.986.415-72,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e por outro lado a Senhora ANA
CÁSSIA BRAGA DE ASSUNÇÃO, residente e domiciliada no Sítio Lapa, Povoado de Santa
Bárbara, Zona Rural, Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portadora da Cédula
de Identidade RG nº 1348878169, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da
Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 066.919.495-60, DAP
SDW0066919495602110210951, doravante denominado CONTRATADO, fundamentados nas
disposições Lei n. 11.947/2009, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 003/2022,
oriunda do Processo Administrativo nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da
DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 0378/2022, RATIFICADA EM 01/07/2022, oriunda do
Processo Administrativo nº 0015/2022, datado de 01/07/2022, com fundamento na Lei Federal nº
11.947/2009 e regulamentos, pela Resolução CD/FNDE 26/2013, Resolução CD/FNDE/MEC n°
04, de 03 de abril de 2015, Lei Federal nº 8.666/1993, e demais legislações correlatas, as partes
acima qualificadas celebram, entre si, por este instrumento de contrato, mediante as seguintes
cláusulas e condições que seguem:
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CLÁUSULA PRIMEIRA: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para o exercício de 2022, na Rede Municipal de
Ensino do Município de Piatã, Estado da Bahia, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta,
todos de acordo com a Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº
0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0378/2022, RATIFICADA EM 01/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0015/2022,
datado de 01/07/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios
da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento.
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 R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA: OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES
ARTICULADORAS deverão 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 após o
recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do
fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até o dia 31/12/2022.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com o
cronograma de entregas 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 alimentação no local de entrega,
consoante o anexo deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$ 33.250,00 (trinta e três mil, duzentos e cinquenta reais), conforme
listagem anexa a seguir:
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ITEM

DESCRIÇÃO

Café em pó: torrado e
moído, isento de sujidades
e materiais estranhos.
composição 100% café
puro.
Embalagem
de
11 500gr à vácuo, de primeira
qualidade.
Embalagem
contendo especificações
do produto, data de
fabricação e prazo de
validade.
VALOR GLOBAL

UNID. QUANT. PREÇO/UNI PREÇO TOTAL

KG

950

R$ 35,00

R$ 33.250,00

R$ 33.250,00

CLÁUSULA SÉTIMA: No valor mencionado na cláusula quarta 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/ORGÃO:
04.10
–
SECRETARIA
EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

MUNICIPAL

DE

PROJETO/ATIVIDADE - PROGRAMA DE TRABALHO: 2025 – PNAE - MANUTENÇÃO
DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR.
FONTE DE PAGAMENTO: 15
ELEMENTO DE DESPESA NATUREZA DA DESPESA: 3390.30.00
CLÁUSULA NONA: O 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 ao CONTRATADO enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA: O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos
para pagamento do CONTRATADO FORNACEDOR, 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.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os casos de inadimplência da CONTRATANTE procederse-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O CONTRATADO FORNECEDOR 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 DÉCIMA TERCEIRA: O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo
prazo de 5 (cinco) anos das 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 DÉCIMA QUARTA: É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO
FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O CONTRATANTE em razão a 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 do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO,
deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração
respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A multa aplicada após regular processo administrativo poderá
ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o
caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da
Secretaria Municipal de Educação da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar –
CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.

Página 4/6

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NTHFMZQ3Q0Y5MJG4MZQWNJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
5 de Agosto de 2022
71 - Ano VII - Nº 2092

Piatã

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº
003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado
final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 0378/2022, RATIFICADA EM 01/07/2022, oriunda do
Processo Administrativo nº 0015/2022, datado de 01/07/2022, pela Resolução CD/FNDE nº
06/2020 com as alterações da RESOLUÇÃO Nº 21/2021) e pela Lei Federal nº 11.947/2009 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o
contrato for omisso.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante
acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: 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 VIGÉSIMA PRIMEIRA: Este Contrato, desde que observada a formalização
preliminar à sua efetivação, por carta, consoante 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 VIGÉSIMA SEGUNDA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a
entrega total dos produtos adquiridos ou até o dia 31/12/2022.
A Municipalidade se reserva o direito de retirar apenas parte dos materiais desta Chamada Pública.
Após o dia 31 de dezembro de 2022, os saldos restantes serão desconsiderados, sem que caiba aos
contratados, o direito a indenização e/ou reclamação de qualquer natureza.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: É competente o Foro da Comarca de Piatã, Estado da
Bahia, para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual
teor e forma, na presença de duas testemunhas.

PIATÃ (BA), 01 DE JULHO DE 2022.
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MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO
MUNICÍPIO DE PIATÃ - BAHIA
CONTRATANTE

ANA CÁSSIA BRAGA DE ASSUNÇÃO
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

01 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
02 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
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CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO
AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O
EXERCÍCIO DE 2022, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PIATÃ,
ESTADO DA BAHIA Nº 0451/2022.

CONTRATO
GÊNEROS

DE
AQUISIÇÃO
ALIMENTÍCIOS

DE
QUE

CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
PIATÃ - BA E A SENHORA TAMARA
APARECIDA SILVA SOUZA NA FORMA
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PIATÃ, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.675.681/0001-30, sito à Praça Izidro Viana, nº 38, Centro, CEP 46.765-000,
representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhor Marcos Paulo Santos Azevedo,
brasileiro, com endereço residencial nesta cidade de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000,
portador da cédula de identidade RG nº 680195050, expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 643.986.415-72,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e por outro lado a Senhora TAMARA
APARECIDA SILVA SOUZA, residente e domiciliada no Povoado de Piauí, Zona Rural,
Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portadora da Cédula de Identidade RG nº
0991675657, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrita no
Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 021.505.285-41, DAP SDW0418457948500306220947,
doravante denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições Lei n. 11.947/2009, e
tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo
nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0379/2022, RATIFICADA EM 01/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0016/2022,
datado de 01/07/2022, com fundamento na Lei Federal nº 11.947/2009 e regulamentos, pela
Resolução CD/FNDE 26/2013, Resolução CD/FNDE/MEC n° 04, de 03 de abril de 2015, Lei
Federal nº 8.666/1993, e demais legislações correlatas, as partes acima qualificadas celebram,
entre si, por este instrumento de contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições que
seguem:
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CLÁUSULA PRIMEIRA: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para o exercício de 2022, na Rede Municipal de
Ensino do Município de Piatã, Estado da Bahia, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta,
todos de acordo com a Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº
0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0379/2022, RATIFICADA EM 01/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0016/2022,
datado de 01/07/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios
da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento.
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 R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA: OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES
ARTICULADORAS deverão 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 após o
recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do
fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até o dia 31/12/2022.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com o
cronograma de entregas 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 alimentação no local de entrega,
consoante o anexo deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$ 9.520,00 (nove mil, quinhentos e vinte reais), conforme listagem
anexa a seguir:
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ITEM

DESCRIÇÃO
UNID. QUANT. PREÇO/UNI PREÇO TOTAL
Alface: com características
organolépticas (cor, odor,
textura, aparência, sabor)
4
KG
20
R$ 8,50
R$ 170,00
preservadas, sem danos
químicos,
físicos
e
biológicos
Banana: Banana comum,
tamanho médio, grau médio
de maturação. De colheita
recente, boa qualidade,
5 inteira, sem cortes na casca, KG
50
R$ 4,00
R$ 200,00
machucaduras, bolores ou
outros defeitos que possam
alterar sua aparência e
qualidade.

Batata doce: lavada, livre
da maior parte possível de
terra aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes. De
colheita
recente,
boa
7 qualidade, inteira, sem
brotos, rachaduras ou cortes
na casca, machucaduras,
bolores ou outros defeitos
que possam alterar sua
aparência e qualidade.
Cenoura: Livre da maior
parte possível de terra
aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes. De
colheita
recente,
boa
13 qualidade, inteira, sem
brotos, rachaduras ou cortes
na casca, machucaduras,
bolores ou outros defeitos
que possam alterar sua
aparência e qualidade.
Chuchu:
De
colheita
recente, boa qualidade sem
manchas,
machucaduras,
14
bolores ou outros defeitos
que possam alterar sua
aparência e qualidade

KG

600

R$ 4,00

R$ 2.400,00

KG

500

R$ 4,00

R$ 2.000,00

KG

500

R$ 2,00

R$ 1.000,00
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Polpa de Manga: Produto
não
fermentado,
concentrado, obtido de
fruta,
por
processo
tecnológico adequado, que
atenda ao padrão de
identidade e qualidade do
produto. Preparada com
frutas sãs, limpas e isentas
21 de parasitas e detritos
animais ou vegetais, sem
aditivos e conservantes,
sem açúcar, com aspecto,
cor e aroma próprios da
fruta. Acondicionada em
embalagem
plástica,
atóxica
de
tamanho
uniforme, transparente, de
1kg (um quilo)
Polpa Maracujá: Produto
não
fermentado,
concentrado, obtido de
fruta,
por
processo
tecnológico adequado, que
atenda ao padrão de
identidade e qualidade do
produto. Preparada com
frutas sãs, limpas e isentas
22 de parasitas e detritos
animais ou vegetais, sem
aditivos e conservantes,
sem açúcar, com aspecto,
cor e aroma próprios da
fruta. Acondicionada em
embalagem
plástica,
atóxica
de
tamanho
uniforme, transparente, de
1kg (um quilo)
Tempero
Caseiro:
Tempero alho e sal, com
mínimo de 15% de alho.
29
Deve conter na embalagem,
rótulo contendo a data de
fabricação e validade.
VALOR GLOBAL

KG

250

R$ 5,00

R$ 1.250,00

KG

200

R$ 7,50

R$ 1.500,00

KG

100

R$ 10,00

R$ 1.000,00

R$ 9.520,00
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CLÁUSULA SÉTIMA: No valor mencionado na cláusula quarta 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/ORGÃO:
04.10
–
SECRETARIA
EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

MUNICIPAL

DE

PROJETO/ATIVIDADE - PROGRAMA DE TRABALHO: 2025 – PNAE - MANUTENÇÃO
DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR.
FONTE DE PAGAMENTO: 15
ELEMENTO DE DESPESA NATUREZA DA DESPESA: 3390.30.00
CLÁUSULA NONA: O 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 ao CONTRATADO enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA: O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos
para pagamento do CONTRATADO FORNACEDOR, 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 DÉCIMA PRIMEIRA: Os casos de inadimplência da CONTRATANTE procederse-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O CONTRATADO FORNECEDOR 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 DÉCIMA TERCEIRA: O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo
prazo de 5 (cinco) anos das 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.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO
FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O CONTRATANTE em razão a 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 do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO,
deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração
respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A multa aplicada após regular processo administrativo poderá
ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o
caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da
Secretaria Municipal de Educação da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar –
CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº
003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado
final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 0379/2022, RATIFICADA EM 01/07/2022, oriunda do
Processo Administrativo nº 0016/2022, datado de 01/07/2022, pela Resolução CD/FNDE nº
06/2020 com as alterações da RESOLUÇÃO Nº 21/2021) e pela Lei Federal nº 11.947/2009 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o
contrato for omisso.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante
acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: 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.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: Este Contrato, desde que observada a formalização
preliminar à sua efetivação, por carta, consoante 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 VIGÉSIMA SEGUNDA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a
entrega total dos produtos adquiridos ou até o dia 31/12/2022.
A Municipalidade se reserva o direito de retirar apenas parte dos materiais desta Chamada Pública.
Após o dia 31 de dezembro de 2022, os saldos restantes serão desconsiderados, sem que caiba aos
contratados, o direito a indenização e/ou reclamação de qualquer natureza.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: É competente o Foro da Comarca de Piatã, Estado da
Bahia, para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual
teor e forma, na presença de duas testemunhas.

PIATÃ (BA), 01 DE JULHO DE 2022.

MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO
MUNICÍPIO DE PIATÃ - BAHIA
CONTRATANTE

TAMARA APARECIDA SILVA SOUZA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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01 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
02 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
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CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO
AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O
EXERCÍCIO DE 2022, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PIATÃ,
ESTADO DA BAHIA Nº 0452/2022.

CONTRATO
GÊNEROS

DE
AQUISIÇÃO
ALIMENTÍCIOS

DE
QUE

CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
PIATÃ - BA E A SENHORA ZENILDE
ROSA DOS SANTOS SILVA NA FORMA
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PIATÃ, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.675.681/0001-30, sito à Praça Izidro Viana, nº 38, Centro, CEP 46.765-000,
representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhor Marcos Paulo Santos Azevedo,
brasileiro, com endereço residencial nesta cidade de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000,
portador da cédula de identidade RG nº 680195050, expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 643.986.415-72,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e por outro lado a Senhora ZENILDE
ROSA DOS SANTOS SILVA, residente e domiciliada no Povoado de Piauí, Zona Rural,
Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portadora da Cédula de Identidade RG nº
0991131479, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrita no
Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 001.080.285-18, DAP SDW0001080285183007201117,
doravante denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições Lei n. 11.947/2009, e
tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo
nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0380/2022, RATIFICADA EM 04/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0017/2022,
datado de 01/07/2022, com fundamento na Lei Federal nº 11.947/2009 e regulamentos, pela
Resolução CD/FNDE 26/2013, Resolução CD/FNDE/MEC n° 04, de 03 de abril de 2015, Lei
Federal nº 8.666/1993, e demais legislações correlatas, as partes acima qualificadas celebram,
entre si, por este instrumento de contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições que
seguem:
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CLÁUSULA PRIMEIRA: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para o exercício de 2022, na Rede Municipal de
Ensino do Município de Piatã, Estado da Bahia, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta,
todos de acordo com a Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº
0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0380/2022, RATIFICADA EM 04/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0017/2022,
datado de 01/07/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios
da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento.
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 R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA: OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES
ARTICULADORAS deverão 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 após o
recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do
fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até o dia 31/12/2022.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com o
cronograma de entregas 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 alimentação no local de entrega,
consoante o anexo deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$ 11.625,00 (onze mil, seiscentos e vinte e cinco reais), conforme
listagem anexa a seguir:
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ITEM

DESCRIÇÃO
UNID. QUANT. PREÇO/UNI PREÇO TOTAL
Batata doce: lavada, livre
da maior parte possível de
terra aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes. De
colheita
recente,
boa
qualidade, inteira, sem
7
KG
637,5
R$ 4,00
R$ 2.550,00
brotos,
rachaduras
ou
cortes
na
casca,
machucaduras, bolores ou
outros defeitos que possam
alterar sua aparência e
qualidade.
Cebola cabeça branca:
roxa ou mulatinha): cebola
sem brotos, livre da maior
parte possível de terra
aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes. De
colheita
recente,
boa
12
KG
440
R$ 5,00
R$ 2.200,00
qualidade, inteira, tamanho
médio,
sem
brotos,
rachaduras ou cortes na
casca,
machucaduras,
bolores ou outros defeitos
que possam alterar sua
aparência e qualidade.
Cenoura: Livre da maior
parte possível de terra
aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes. De
colheita
recente,
boa
qualidade, inteira, sem
13
KG
500
R$ 4,00
R$ 2.000,00
brotos,
rachaduras
ou
cortes
na
casca,
machucaduras, bolores ou
outros defeitos que possam
alterar sua aparência e
qualidade.
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Feijão
Carioca:
Apresentar-se em bom
estado de conservação; e
estar isento de impurezas,
fermentação, mofo, odores
estranhos e substâncias
nocivas à saúde; tipo 1;
18
grãos novos e claros (tom
próximo
ao
bege).
Embalagem:
pacote
polietileno,
transparente,
incolor, atóxico, resistente,
com PESO LÍQUIDO DE
1KG.
Polpa de Goiaba: Produto
não
fermentado,
concentrado, obtido de
fruta,
por
processo
tecnológico adequado, que
atenda ao padrão de
identidade e qualidade do
produto. Preparada com
frutas sãs, limpas e isentas
20 de parasitas e detritos
animais ou vegetais, sem
aditivos e conservantes,
sem açúcar, com aspecto,
cor e aroma próprios da
fruta. Acondicionada em
embalagem
plástica,
atóxica
de
tamanho
uniforme, transparente, de
1kg (um quilo)

KG

100

R$ 7,50

R$ 750,00

KG

250

R$ 7,50

R$ 1.875,00

Página 4/8

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NTHFMZQ3Q0Y5MJG4MZQWNJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
5 de Agosto de 2022
85 - Ano VII - Nº 2092

Piatã

Polpa de Manga: Produto
não
fermentado,
concentrado, obtido de
fruta,
por
processo
tecnológico adequado, que
atenda ao padrão de
identidade e qualidade do
produto. Preparada com
frutas sãs, limpas e isentas
21 de parasitas e detritos
animais ou vegetais, sem
aditivos e conservantes,
sem açúcar, com aspecto,
cor e aroma próprios da
fruta. Acondicionada em
embalagem
plástica,
atóxica
de
tamanho
uniforme, transparente, de
1kg (um quilo)
Tempero
Caseiro:
Tempero alho e sal, com
mínimo de 15% de alho.
29
Deve conter na embalagem,
rótulo contendo a data de
fabricação e validade.
VALOR GLOBAL

KG

250

R$ 5,00

R$ 1.250,00

KG

100

R$ 10,00

R$ 1.000,00

R$ 11.625,00

CLÁUSULA SÉTIMA: No valor mencionado na cláusula quarta 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/ORGÃO:
04.10
–
SECRETARIA
EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

MUNICIPAL

DE

PROJETO/ATIVIDADE - PROGRAMA DE TRABALHO: 2025 – PNAE - MANUTENÇÃO
DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR.
FONTE DE PAGAMENTO: 15
ELEMENTO DE DESPESA NATUREZA DA DESPESA: 3390.30.00
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CLÁUSULA NONA: O 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 ao CONTRATADO enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA: O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos
para pagamento do CONTRATADO FORNACEDOR, 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 DÉCIMA PRIMEIRA: Os casos de inadimplência da CONTRATANTE procederse-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O CONTRATADO FORNECEDOR 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 DÉCIMA TERCEIRA: O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo
prazo de 5 (cinco) anos das 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 DÉCIMA QUARTA: É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO
FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O CONTRATANTE em razão a 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 do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
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Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO,
deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração
respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A multa aplicada após regular processo administrativo poderá
ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o
caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da
Secretaria Municipal de Educação da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar –
CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº
003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado
final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 0380/2022, RATIFICADA EM 04/07/2022, oriunda do
Processo Administrativo nº 0017/2022, datado de 01/07/2022, pela Resolução CD/FNDE nº
06/2020 com as alterações da RESOLUÇÃO Nº 21/2021) e pela Lei Federal nº 11.947/2009 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o
contrato for omisso.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante
acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: 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 VIGÉSIMA PRIMEIRA: Este Contrato, desde que observada a formalização
preliminar à sua efetivação, por carta, consoante 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 VIGÉSIMA SEGUNDA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a
entrega total dos produtos adquiridos ou até o dia 31/12/2022.
A Municipalidade se reserva o direito de retirar apenas parte dos materiais desta Chamada Pública.
Após o dia 31 de dezembro de 2022, os saldos restantes serão desconsiderados, sem que caiba aos
contratados, o direito a indenização e/ou reclamação de qualquer natureza.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: É competente o Foro da Comarca de Piatã, Estado da
Bahia, para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual
teor e forma, na presença de duas testemunhas.

PIATÃ (BA), 04 DE JULHO DE 2022.

MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO
MUNICÍPIO DE PIATÃ - BAHIA
CONTRATANTE

ZENILDE ROSA DOS SANTOS SILVA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

01 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
02 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
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CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO
AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O
EXERCÍCIO DE 2022, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PIATÃ,
ESTADO DA BAHIA Nº 0453/2022.

CONTRATO
GÊNEROS

DE
AQUISIÇÃO
ALIMENTÍCIOS

DE
QUE

CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
PIATÃ - BA E O SENHOR ROMÁRIO
MATOS DE
ABAIXO:

NOVAIS

NA

FORMA

O MUNICÍPIO DE PIATÃ, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.675.681/0001-30, sito à Praça Izidro Viana, nº 38, Centro, CEP 46.765-000,
representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhor Marcos Paulo Santos Azevedo,
brasileiro, com endereço residencial nesta cidade de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000,
portador da cédula de identidade RG nº 680195050, expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 643.986.415-72,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e por outro lado o Senhor ROMÁRIO
MATOS DE NOVAIS, residente e domiciliado no Povoado Vaqueijadouro, Zona Rural,
Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portador da Cédula de Identidade RG nº
1391982452, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 055.160.765-36, DAP SDW0055160765362306201113,
doravante denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições Lei n. 11.947/2009, e
tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo
nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0381/2022, RATIFICADA EM 04/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0018/2022,
datado de 01/07/2022, com fundamento na Lei Federal nº 11.947/2009 e regulamentos, pela
Resolução CD/FNDE 26/2013, Resolução CD/FNDE/MEC n° 04, de 03 de abril de 2015, Lei
Federal nº 8.666/1993, e demais legislações correlatas, as partes acima qualificadas celebram,
entre si, por este instrumento de contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições que
seguem:
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CLÁUSULA PRIMEIRA: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para o exercício de 2022, na Rede Municipal de
Ensino do Município de Piatã, Estado da Bahia, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta,
todos de acordo com a Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº
0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0381/2022, RATIFICADA EM 04/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0018/2022,
datado de 01/07/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios
da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento.
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 R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA: OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES
ARTICULADORAS deverão 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 após o
recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do
fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até o dia 31/12/2022.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com o
cronograma de entregas 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 alimentação no local de entrega,
consoante o anexo deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$ 39.375,00 (trinta e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais),
conforme listagem anexa a seguir:
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ITEM

DESCRIÇÃO

Café em pó: torrado e
moído, isento de sujidades
e materiais estranhos.
composição 100% café
puro.
Embalagem
de
11 500gr à vácuo, de primeira
qualidade.
Embalagem
contendo especificações
do produto, data de
fabricação e prazo de
validade.
VALOR GLOBAL

UNID. QUANT. PREÇO/UNI PREÇO TOTAL

KG

1125

R$ 35,00

R$ 39.375,00

R$ 39.375,00

CLÁUSULA SÉTIMA: No valor mencionado na cláusula quarta 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/ORGÃO:
04.10
–
SECRETARIA
EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

MUNICIPAL

DE

PROJETO/ATIVIDADE - PROGRAMA DE TRABALHO: 2025 – PNAE - MANUTENÇÃO
DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR.
FONTE DE PAGAMENTO: 15
ELEMENTO DE DESPESA NATUREZA DA DESPESA: 3390.30.00
CLÁUSULA NONA: O 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 ao CONTRATADO enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA: O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos
para pagamento do CONTRATADO FORNACEDOR, 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.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os casos de inadimplência da CONTRATANTE procederse-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O CONTRATADO FORNECEDOR 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 DÉCIMA TERCEIRA: O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo
prazo de 5 (cinco) anos das 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 DÉCIMA QUARTA: É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO
FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O CONTRATANTE em razão a 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 do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO,
deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração
respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A multa aplicada após regular processo administrativo poderá
ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o
caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da
Secretaria Municipal de Educação da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar –
CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº
003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado
final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 0381/2022, RATIFICADA EM 04/07/2022, oriunda do
Processo Administrativo nº 0018/2022, datado de 01/07/2022, pela Resolução CD/FNDE nº
06/2020 com as alterações da RESOLUÇÃO Nº 21/2021) e pela Lei Federal nº 11.947/2009 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o
contrato for omisso.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante
acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: 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 VIGÉSIMA PRIMEIRA: Este Contrato, desde que observada a formalização
preliminar à sua efetivação, por carta, consoante 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 VIGÉSIMA SEGUNDA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a
entrega total dos produtos adquiridos ou até o dia 31/12/2022.
A Municipalidade se reserva o direito de retirar apenas parte dos materiais desta Chamada Pública.
Após o dia 31 de dezembro de 2022, os saldos restantes serão desconsiderados, sem que caiba aos
contratados, o direito a indenização e/ou reclamação de qualquer natureza.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: É competente o Foro da Comarca de Piatã, Estado da
Bahia, para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual
teor e forma, na presença de duas testemunhas.

PIATÃ (BA), 04 DE JULHO DE 2022.
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MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO
MUNICÍPIO DE PIATÃ - BAHIA
CONTRATANTE

ROMÁRIO MATOS DE NOVAIS
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

01 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
02 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
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CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO
AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O
EXERCÍCIO DE 2022, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PIATÃ,
ESTADO DA BAHIA Nº 0454/2022.

CONTRATO
GÊNEROS

DE
AQUISIÇÃO
ALIMENTÍCIOS

DE
QUE

CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
PIATÃ - BA E A SENHORA EDIVÂNIA
ROSA DE
ABAIXO:

ASSUNÇÃO

NA

FORMA

O MUNICÍPIO DE PIATÃ, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.675.681/0001-30, sito à Praça Izidro Viana, nº 38, Centro, CEP 46.765-000,
representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhor Marcos Paulo Santos Azevedo,
brasileiro, com endereço residencial nesta cidade de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000,
portador da cédula de identidade RG nº 680195050, expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 643.986.415-72,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e por outro lado a Senhora EDIVÂNIA
ROSA DE ASSUNÇÃO, residente e domiciliada no Povoado Tamanduá, Zona Rural, Município
de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.446.07893, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de
Pessoas Físicas sob o nº 860.795.595-01, DAP SDW0860795595010206210241, doravante
denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições Lei n. 11.947/2009, e tendo em
vista o que consta na Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº
0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0382/2022, RATIFICADA EM 04/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0019/2022,
datado de 01/07/2022, com fundamento na Lei Federal nº 11.947/2009 e regulamentos, pela
Resolução CD/FNDE 26/2013, Resolução CD/FNDE/MEC n° 04, de 03 de abril de 2015, Lei
Federal nº 8.666/1993, e demais legislações correlatas, as partes acima qualificadas celebram,
entre si, por este instrumento de contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições que
seguem:
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CLÁUSULA PRIMEIRA: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para o exercício de 2022, na Rede Municipal de
Ensino do Município de Piatã, Estado da Bahia, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta,
todos de acordo com a Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº
0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0382/2022, RATIFICADA EM 04/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0019/2022,
datado de 01/07/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios
da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento.
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 R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA: OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES
ARTICULADORAS deverão 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 após o
recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do
fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até o dia 31/12/2022.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com o
cronograma de entregas 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 alimentação no local de entrega,
consoante o anexo deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$ 10.870,00 (dez mil, oitocentos e setenta reais), conforme listagem
anexa a seguir:
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ITEM

DESCRIÇÃO
UNID. QUANT. PREÇO/UNI PREÇO TOTAL
Batata doce: lavada, livre
da maior parte possível de
terra aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa
qualidade, inteira, sem
7
KG
637,50
R$ 4,00
R$ 2.550,00
brotos, rachaduras ou
cortes
na
casca,
machucaduras, bolores ou
outros
defeitos
que
possam
alterar
sua
aparência e qualidade.
Beterraba: beterraba, de
primeira
qualidade,
9 consistência
firme, KG
50,00
R$ 4,00
R$ 200,00
tamanho médio. espécie
comum.
Cenoura: Livre da maior
parte possível de terra
aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa
qualidade, inteira, sem
13
KG
500,00
R$ 4,00
R$ 2.000,00
brotos, rachaduras ou
cortes
na
casca,
machucaduras, bolores ou
outros
defeitos
que
possam
alterar
sua
aparência e qualidade.
Chuchu: De colheita
recente, boa qualidade sem
manchas, machucaduras,
14
bolores ou outros defeitos
que possam alterar sua
aparência e qualidade

KG

500,00

R$ 2,00

R$ 1.000,00

Couve: Fresca, folhas
16 verdes, bem firmes, sem
manchas e apodrecimento.

KG

15,00

R$ 8,00

R$ 120,00

Página 3/7

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NTHFMZQ3Q0Y5MJG4MZQWNJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
5 de Agosto de 2022
98 - Ano VII - Nº 2092

Piatã

Feijão
Carioca:
Apresentar-se em bom
estado de conservação; e
estar isento de impurezas,
fermentação, mofo, odores
estranhos e substâncias
nocivas à saúde; tipo 1;
18
grãos novos e claros (tom
próximo
ao
bege).
Embalagem:
pacote
polietileno, transparente,
incolor, atóxico, resistente,
com PESO LÍQUIDO DE
1KG.
Polpa de Manga: Produto
não
fermentado,
concentrado, obtido de
fruta,
por
processo
tecnológico adequado, que
atenda ao padrão de
identidade e qualidade do
produto. Preparada com
frutas sãs, limpas e isentas
21 de parasitas e detritos
animais ou vegetais, sem
aditivos e conservantes,
sem açúcar, com aspecto,
cor e aroma próprios da
fruta. Acondicionada em
embalagem
plástica,
atóxica
de
tamanho
uniforme, transparente, de
1kg (um quilo)
VALOR GLOBAL

KG

500,00

R$ 7,50

R$ 3.750,00

KG

250,00

R$ 5,00

R$ 1.250,00

R$ 10.870,00

CLÁUSULA SÉTIMA: No valor mencionado na cláusula quarta 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/ORGÃO:
04.10
–
SECRETARIA
EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

MUNICIPAL

DE
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PROJETO/ATIVIDADE - PROGRAMA DE TRABALHO: 2025 – PNAE - MANUTENÇÃO
DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR.
FONTE DE PAGAMENTO: 15
ELEMENTO DE DESPESA NATUREZA DA DESPESA: 3390.30.00
CLÁUSULA NONA: O 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 ao CONTRATADO enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA: O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos
para pagamento do CONTRATADO FORNACEDOR, 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 DÉCIMA PRIMEIRA: Os casos de inadimplência da CONTRATANTE procederse-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O CONTRATADO FORNECEDOR 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 DÉCIMA TERCEIRA: O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo
prazo de 5 (cinco) anos das 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 DÉCIMA QUARTA: É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO
FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O CONTRATANTE em razão a 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 do CONTRATADO;
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b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO,
deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração
respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A multa aplicada após regular processo administrativo poderá
ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o
caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da
Secretaria Municipal de Educação da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar –
CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº
003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado
final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 0382/2022, RATIFICADA EM 04/07/2022, oriunda do
Processo Administrativo nº 0019/2022, datado de 01/07/2022, pela Resolução CD/FNDE nº
06/2020 com as alterações da RESOLUÇÃO Nº 21/2021) e pela Lei Federal nº 11.947/2009 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o
contrato for omisso.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante
acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: 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 VIGÉSIMA PRIMEIRA: Este Contrato, desde que observada a formalização
preliminar à sua efetivação, por carta, consoante 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.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a
entrega total dos produtos adquiridos ou até o dia 31/12/2022.
A Municipalidade se reserva o direito de retirar apenas parte dos materiais desta Chamada Pública.
Após o dia 31 de dezembro de 2022, os saldos restantes serão desconsiderados, sem que caiba aos
contratados, o direito a indenização e/ou reclamação de qualquer natureza.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: É competente o Foro da Comarca de Piatã, Estado da
Bahia, para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual
teor e forma, na presença de duas testemunhas.

PIATÃ (BA), 04 DE JULHO DE 2022.

MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO
MUNICÍPIO DE PIATÃ - BAHIA
CONTRATANTE

EDIVÂNIA ROSA DE ASSUNÇÃO
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

01 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
02 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
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CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO
AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O
EXERCÍCIO DE 2022, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PIATÃ,
ESTADO DA BAHIA Nº 0455/2022.

CONTRATO
GÊNEROS

DE
AQUISIÇÃO
ALIMENTÍCIOS

DE
QUE

CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
PIATÃ
BA
E
A
SENHORA
VANDERILZA DE MATOS ARAÚJO NA
FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PIATÃ, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.675.681/0001-30, sito à Praça Izidro Viana, nº 38, Centro, CEP 46.765-000,
representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhor Marcos Paulo Santos Azevedo,
brasileiro, com endereço residencial nesta cidade de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000,
portador da cédula de identidade RG nº 680195050, expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 643.986.415-72,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e por outro lado a Senhora
VANDERILZA DE MATOS ARAÚJO, residente e domiciliada na Fazenda Tanque, Distrito de
Cabrália, Zona Rural, Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portadora da Cédula
de Identidade RG nº 0916795918, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da
Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 001.318.255.26, DAP
SDW0001318255260306221210, doravante denominado CONTRATADO, fundamentados nas
disposições Lei n. 11.947/2009, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 003/2022,
oriunda do Processo Administrativo nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da
DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 0383/2022, RATIFICADA EM 04/07/2022, oriunda do
Processo Administrativo nº 0020/2022, datado de 01/07/2022, com fundamento na Lei Federal nº
11.947/2009 e regulamentos, pela Resolução CD/FNDE 26/2013, Resolução CD/FNDE/MEC n°
04, de 03 de abril de 2015, Lei Federal nº 8.666/1993, e demais legislações correlatas, as partes
acima qualificadas celebram, entre si, por este instrumento de contrato, mediante as seguintes
cláusulas e condições que seguem:
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CLÁUSULA PRIMEIRA: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para o exercício de 2022, na Rede Municipal de
Ensino do Município de Piatã, Estado da Bahia, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta,
todos de acordo com a Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº
0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0383/2022, RATIFICADA EM 04/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0020/2022,
datado de 01/07/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios
da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento.
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 R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA: OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES
ARTICULADORAS deverão 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 após o
recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do
fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até o dia 31/12/2022.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com o
cronograma de entregas 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 alimentação no local de entrega,
consoante o anexo deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), conforme listagem anexa a
seguir:
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ITEM

DESCRIÇÃO
UNID. QUANT. PREÇO/UNI PREÇO TOTAL
Tempero
Caseiro:
Tempero alho e sal, com
mínimo de 15% de alho.
29 Deve
conter
na KG
2400
R$ 10,00
R$ 24.000,00
embalagem,
rótulo
contendo a data de
fabricação e validade.
VALOR GLOBAL
R$ 24.000,00
CLÁUSULA SÉTIMA: No valor mencionado na cláusula quarta 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/ORGÃO:
04.10
–
SECRETARIA
EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

MUNICIPAL

DE

PROJETO/ATIVIDADE - PROGRAMA DE TRABALHO: 2025 – PNAE - MANUTENÇÃO
DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR.
FONTE DE PAGAMENTO: 15
ELEMENTO DE DESPESA NATUREZA DA DESPESA: 3390.30.00
CLÁUSULA NONA: O 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 ao CONTRATADO enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA: O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos
para pagamento do CONTRATADO FORNACEDOR, 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 DÉCIMA PRIMEIRA: Os casos de inadimplência da CONTRATANTE procederse-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo
prazo de 05 (cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos
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participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para
Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo
prazo de 5 (cinco) anos das 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 DÉCIMA QUARTA: É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO
FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O CONTRATANTE em razão a 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 do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO,
deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração
respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A multa aplicada após regular processo administrativo poderá
ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o
caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da
Secretaria Municipal de Educação da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar –
CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº
003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado
final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 0383/2022, RATIFICADA EM 04/07/2022, oriunda do
Processo Administrativo nº 0020/2022, datado de 01/07/2022, pela Resolução CD/FNDE nº
06/2020 com as alterações da RESOLUÇÃO Nº 21/2021) e pela Lei Federal nº 11.947/2009 e o
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dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o
contrato for omisso.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante
acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: 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 VIGÉSIMA PRIMEIRA: Este Contrato, desde que observada a formalização
preliminar à sua efetivação, por carta, consoante 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 VIGÉSIMA SEGUNDA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a
entrega total dos produtos adquiridos ou até o dia 31/12/2022.
A Municipalidade se reserva o direito de retirar apenas parte dos materiais desta Chamada Pública.
Após o dia 31 de dezembro de 2022, os saldos restantes serão desconsiderados, sem que caiba aos
contratados, o direito a indenização e/ou reclamação de qualquer natureza.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: É competente o Foro da Comarca de Piatã, Estado da
Bahia, para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual
teor e forma, na presença de duas testemunhas.
PIATÃ (BA), 04 DE JULHO DE 2022.

MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO
MUNICÍPIO DE PIATÃ - BAHIA
CONTRATANTE

VANDERILZA DE MATOS ARAÚJO
CONTRATADO
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TESTEMUNHAS:

01 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
02 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
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CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO
AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O
EXERCÍCIO DE 2022, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PIATÃ,
ESTADO DA BAHIA Nº 0456/2022.

CONTRATO
DE
AQUISIÇÃO
DE
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
QUE
CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
PIATÃ - BA E A SENHORA NIUZETE DA
MATA SANTOS NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PIATÃ, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.675.681/0001-30, sito à Praça Izidro Viana, nº 38, Centro, CEP 46.765-000,
representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhor Marcos Paulo Santos Azevedo,
brasileiro, com endereço residencial nesta cidade de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000,
portador da cédula de identidade RG nº 680195050, expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 643.986.415-72,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e por outro lado a Senhora NIUZETE
DA MATA SANTOS, residente e domiciliada no Povoado de Ressaca, Zona Rural, Município de
Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portadora da Cédula de Identidade RG nº 0991352300,
expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de
Pessoas Físicas sob o nº 997.526.035-72, DAP SDW0335051365493101221158, doravante
denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições Lei n. 11.947/2009, e tendo em
vista o que consta na Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº
0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0384/2022, RATIFICADA EM 04/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0021/2022,
datado de 01/07/2022, com fundamento na Lei Federal nº 11.947/2009 e regulamentos, pela
Resolução CD/FNDE 26/2013, Resolução CD/FNDE/MEC n° 04, de 03 de abril de 2015, Lei
Federal nº 8.666/1993, e demais legislações correlatas, as partes acima qualificadas celebram,
entre si, por este instrumento de contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições que
seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para o exercício de 2022, na Rede Municipal de
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Ensino do Município de Piatã, Estado da Bahia, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta,
todos de acordo com a Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº
0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0384/2022, RATIFICADA EM 04/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0021/2022,
datado de 01/07/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios
da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento.
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 R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA: OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES
ARTICULADORAS deverão 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 após o
recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do
fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até o dia 31/12/2022.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com o
cronograma de entregas 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 alimentação no local de entrega,
consoante o anexo deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$ 12.150,00 (doze mil, cento e cinquenta reais), conforme listagem
anexa a seguir:
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID. QUANT. PREÇO/UNI PREÇO TOTAL
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Aipim: Com casca, lavada,
livre da maior parte
possível de terra aderente à
casca e de resíduos de
fertilizantes. De colheita
3 recente, boa qualidade sem
rachaduras ou cortes na
casca,
machucaduras,
bolores ou outros defeitos
que possam alterar sua
aparência e qualidade.
Batata doce: lavada, livre
da maior parte possível de
terra aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa
qualidade, inteira, sem
7
brotos, rachaduras ou
cortes
na
casca,
machucaduras, bolores ou
outros defeitos que possam
alterar sua aparência e
qualidade.
Batata inglesa: lavada,
livre da maior parte
possível de terra aderente à
casca e de resíduos de
fertilizantes. De colheita
recente, boa qualidade,
8
inteira,
sem
brotos,
rachaduras ou cortes na
casca,
machucaduras,
bolores ou outros defeitos
que possam alterar sua
aparência e qualidade.

KG

100

R$ 4,00

R$ 400,00

KG

600

R$ 4,00

R$ 2.400,00

KG

1000

R$ 5,00

R$ 5.000,00
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Polpa Maracujá: Produto
não
fermentado,
concentrado, obtido de
fruta,
por
processo
tecnológico adequado, que
atenda ao padrão de
identidade e qualidade do
produto. Preparada com
frutas sãs, limpas e isentas
22 de parasitas e detritos
animais ou vegetais, sem
aditivos e conservantes,
sem açúcar, com aspecto,
cor e aroma próprios da
fruta. Acondicionada em
embalagem
plástica,
atóxica
de
tamanho
uniforme, transparente, de
1kg (um quilo)
Tempero
Caseiro:
Tempero alho e sal, com
mínimo de 15% de alho.
29 Deve
conter
na
embalagem,
rótulo
contendo a data de
fabricação e validade.
Tomate: tipo salada, grau
médio
de
maturação,
fresco, com coloração e
tamanho uniforme. Livre
da maior parte possível de
terra aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
30
De colheita recente, boa
qualidade sem rachaduras
ou cortes na casca,
machucaduras, bolores ou
outros defeitos que possam
alterar sua aparência e
qualidade.

KG

400

R$ 7,50

R$ 3.000,00

KG

100

R$ 10,00

R$ 1.000,00

KG

50

R$ 7,00

R$ 350,00

VALOR GLOBAL

R$ 12.150,00

CLÁUSULA SÉTIMA: No valor mencionado na cláusula quarta estão incluídas as despesas com
frete, recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais,

Página 4/7

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NTHFMZQ3Q0Y5MJG4MZQWNJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
5 de Agosto de 2022
112 - Ano VII - Nº 2092

Piatã

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/ORGÃO:
04.10
–
SECRETARIA
EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

MUNICIPAL

DE

PROJETO/ATIVIDADE - PROGRAMA DE TRABALHO: 2025 – PNAE - MANUTENÇÃO
DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR.
FONTE DE PAGAMENTO: 15
ELEMENTO DE DESPESA NATUREZA DA DESPESA: 3390.30.00
CLÁUSULA NONA: O 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 ao CONTRATADO enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA: O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos
para pagamento do CONTRATADO FORNACEDOR, 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 DÉCIMA PRIMEIRA: Os casos de inadimplência da CONTRATANTE procederse-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O CONTRATADO FORNECEDOR 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 DÉCIMA TERCEIRA: O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo
prazo de 5 (cinco) anos das 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 DÉCIMA QUARTA: É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO
FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
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decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O CONTRATANTE em razão a 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 do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO,
deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração
respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A multa aplicada após regular processo administrativo poderá
ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o
caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da
Secretaria Municipal de Educação da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar –
CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº
003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado
final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 0384/2022, RATIFICADA EM 04/07/2022, oriunda do
Processo Administrativo nº 0021/2022, datado de 01/07/2022, pela Resolução CD/FNDE nº
06/2020 com as alterações da RESOLUÇÃO Nº 21/2021) e pela Lei Federal nº 11.947/2009 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o
contrato for omisso.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante
acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: 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 VIGÉSIMA PRIMEIRA: Este Contrato, desde que observada a formalização
preliminar à sua efetivação, por carta, consoante Cláusula Vinte, poderá ser rescindido, de pleno
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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 VIGÉSIMA SEGUNDA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a
entrega total dos produtos adquiridos ou até o dia 31/12/2022.
A Municipalidade se reserva o direito de retirar apenas parte dos materiais desta Chamada Pública.
Após o dia 31 de dezembro de 2022, os saldos restantes serão desconsiderados, sem que caiba aos
contratados, o direito a indenização e/ou reclamação de qualquer natureza.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: É competente o Foro da Comarca de Piatã, Estado da
Bahia, para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual
teor e forma, na presença de duas testemunhas.
PIATÃ (BA), 04 DE JULHO DE 2022.

MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO
MUNICÍPIO DE PIATÃ - BAHIA
CONTRATANTE

NIUZETE DA MATA SANTOS
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
01 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
02 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
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CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO
AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O
EXERCÍCIO DE 2022, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PIATÃ,
ESTADO DA BAHIA Nº 0457/2022.

CONTRATO
DE
AQUISIÇÃO
DE
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
QUE
CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
PIATÃ - BA E O SENHOR ALEX DA
MATA SANTOS NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PIATÃ, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.675.681/0001-30, sito à Praça Izidro Viana, nº 38, Centro, CEP 46.765-000,
representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhor Marcos Paulo Santos Azevedo,
brasileiro, com endereço residencial nesta cidade de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000,
portador da cédula de identidade RG nº 680195050, expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 643.986.415-72,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e por outro lado o Senhor ALEX DA
MATA SANTOS, residente e domiciliado no Povoado de Ressaca, Zona Rural, Município de
Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portador da Cédula de Identidade RG nº 1661275311,
expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de
Pessoas Físicas sob o nº 073.282.935-60, DAP SDW0073282935602503221251, doravante
denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições Lei n. 11.947/2009, e tendo em
vista o que consta na Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº
0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0385/2022, RATIFICADA EM 04/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0022/2022,
datado de 01/07/2022, com fundamento na Lei Federal nº 11.947/2009 e regulamentos, pela
Resolução CD/FNDE 26/2013, Resolução CD/FNDE/MEC n° 04, de 03 de abril de 2015, Lei
Federal nº 8.666/1993, e demais legislações correlatas, as partes acima qualificadas celebram,
entre si, por este instrumento de contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições que
seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para o exercício de 2022, na Rede Municipal de
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Ensino do Município de Piatã, Estado da Bahia, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta,
todos de acordo com a Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº
0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0385/2022, RATIFICADA EM 04/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0022/2022,
datado de 01/07/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios
da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento.
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 R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA: OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES
ARTICULADORAS deverão 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 após o
recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do
fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até o dia 31/12/2022.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com o
cronograma de entregas 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 alimentação no local de entrega,
consoante o anexo deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$ 16.650,00 (dezesseis mil, seiscentos e cinquenta reais), conforme
listagem anexa a seguir:
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID. QUANT. PREÇO/UNI PREÇO TOTAL
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7

8

13

14

Batata doce: lavada, livre
da maior parte possível de
terra aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa
qualidade, inteira, sem
brotos, rachaduras ou
cortes
na
casca,
machucaduras, bolores ou
outros defeitos que possam
alterar sua aparência e
qualidade.
Batata inglesa: lavada,
livre da maior parte
possível de terra aderente à
casca e de resíduos de
fertilizantes. De colheita
recente, boa qualidade,
inteira,
sem
brotos,
rachaduras ou cortes na
casca,
machucaduras,
bolores ou outros defeitos
que possam alterar sua
aparência e qualidade.
Cenoura: Livre da maior
parte possível de terra
aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa
qualidade, inteira, sem
brotos, rachaduras ou
cortes
na
casca,
machucaduras, bolores ou
outros defeitos que possam
alterar sua aparência e
qualidade.
Chuchu: De colheita
recente, boa qualidade sem
manchas, machucaduras,
bolores ou outros defeitos
que possam alterar sua
aparência e qualidade

KG

600

R$ 4,00

R$ 2.400,00

KG

1000

R$ 5,00

R$ 5.000,00

KG

500

R$ 4,00

R$ 2.000,00

KG

1000

R$ 2,00

R$ 2.000,00
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Feijão
Carioca:
Apresentar-se em bom
estado de conservação; e
estar isento de impurezas,
fermentação, mofo, odores
estranhos e substâncias
nocivas à saúde; tipo 1;
18
grãos novos e claros (tom
próximo
ao
bege).
Embalagem:
pacote
polietileno, transparente,
incolor, atóxico, resistente,
com PESO LÍQUIDO DE
1KG.
Polpa de Goiaba: Produto
não
fermentado,
concentrado, obtido de
fruta,
por
processo
tecnológico adequado, que
atenda ao padrão de
identidade e qualidade do
produto. Preparada com
frutas sãs, limpas e isentas
20 de parasitas e detritos
animais ou vegetais, sem
aditivos e conservantes,
sem açúcar, com aspecto,
cor e aroma próprios da
fruta. Acondicionada em
embalagem
plástica,
atóxica
de
tamanho
uniforme, transparente, de
1kg (um quilo)
VALOR GLOBAL

KG

200

R$ 7,50

R$ 1.500,00

KG

500

R$ 7,50

R$ 3.750,00

R$ 16.650,00

CLÁUSULA SÉTIMA: No valor mencionado na cláusula quarta 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/ORGÃO:
04.10
–
SECRETARIA
EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

MUNICIPAL

DE
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PROJETO/ATIVIDADE - PROGRAMA DE TRABALHO: 2025 – PNAE - MANUTENÇÃO
DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR.
FONTE DE PAGAMENTO: 15
ELEMENTO DE DESPESA NATUREZA DA DESPESA: 3390.30.00
CLÁUSULA NONA: O 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 ao CONTRATADO enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA: O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos
para pagamento do CONTRATADO FORNACEDOR, 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 DÉCIMA PRIMEIRA: Os casos de inadimplência da CONTRATANTE procederse-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O CONTRATADO FORNECEDOR 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 DÉCIMA TERCEIRA: O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo
prazo de 5 (cinco) anos das 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 DÉCIMA QUARTA: É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO
FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O CONTRATANTE em razão a 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 do CONTRATADO;
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b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO,
deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração
respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A multa aplicada após regular processo administrativo poderá
ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o
caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da
Secretaria Municipal de Educação da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar –
CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº
003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado
final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 0385/2022, RATIFICADA EM 04/07/2022, oriunda do
Processo Administrativo nº 0022/2022, datado de 01/07/2022, pela Resolução CD/FNDE nº
06/2020 com as alterações da RESOLUÇÃO Nº 21/2021) e pela Lei Federal nº 11.947/2009 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o
contrato for omisso.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante
acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: 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 VIGÉSIMA PRIMEIRA: Este Contrato, desde que observada a formalização
preliminar à sua efetivação, por carta, consoante 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.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a
entrega total dos produtos adquiridos ou até o dia 31/12/2022.
A Municipalidade se reserva o direito de retirar apenas parte dos materiais desta Chamada Pública.
Após o dia 31 de dezembro de 2022, os saldos restantes serão desconsiderados, sem que caiba aos
contratados, o direito a indenização e/ou reclamação de qualquer natureza.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: É competente o Foro da Comarca de Piatã, Estado da
Bahia, para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual
teor e forma, na presença de duas testemunhas.

PIATÃ (BA), 04 DE JULHO DE 2022.

MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO
MUNICÍPIO DE PIATÃ - BAHIA
CONTRATANTE

ALEX DA MATA SANTOS
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

01 - .....................................................................................
Nome
CPF nº

02 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
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CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO
AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O
EXERCÍCIO DE 2022, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PIATÃ,
ESTADO DA BAHIA Nº 0458/2022.

CONTRATO
GÊNEROS

DE
AQUISIÇÃO
ALIMENTÍCIOS

DE
QUE

CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
PIATÃ - BA E A SENHORA ALINE DA
MATA SANTOS NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PIATÃ, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.675.681/0001-30, sito à Praça Izidro Viana, nº 38, Centro, CEP 46.765-000,
representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhor Marcos Paulo Santos Azevedo,
brasileiro, com endereço residencial nesta cidade de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000,
portador da cédula de identidade RG nº 680195050, expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 643.986.415-72,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e por outro lado a Senhora ALINE DA
MATA SANTOS, residente e domiciliada no Povoado de Ressaca, Zona Rural, Município de
Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1679598325,
expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de
Pessoas Físicas sob o nº 078.332.015-96, DAP SDW0078332015963006211125, doravante
denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições Lei n. 11.947/2009, e tendo em
vista o que consta na Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº
0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0386/2022, RATIFICADA EM 04/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0023/2022,
datado de 01/07/2022, com fundamento na Lei Federal nº 11.947/2009 e regulamentos, pela
Resolução CD/FNDE 26/2013, Resolução CD/FNDE/MEC n° 04, de 03 de abril de 2015, Lei
Federal nº 8.666/1993, e demais legislações correlatas, as partes acima qualificadas celebram,
entre si, por este instrumento de contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições que
seguem:
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CLÁUSULA PRIMEIRA: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para o exercício de 2022, na Rede Municipal de
Ensino do Município de Piatã, Estado da Bahia, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta,
todos de acordo com a Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº
0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0386/2022, RATIFICADA EM 04/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0023/2022,
datado de 01/07/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios
da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento.
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 R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA: OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES
ARTICULADORAS deverão 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 após o
recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do
fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até o dia 31/12/2022.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com o
cronograma de entregas 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 alimentação no local de entrega,
consoante o anexo deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$ 14.350,00 (quatorze mil, trezentos e cinquenta reais), conforme
listagem anexa a seguir:
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ITEM

7

10

11

12

DESCRIÇÃO
UNID. QUANT. PREÇO/UNI
PREÇO TOTAL
Batata doce: lavada, livre
da maior parte possível de
terra aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa
qualidade, inteira, sem
KG
600
R$ 4,00
R$ 2.400,00
brotos, rachaduras ou
cortes
na
casca,
machucaduras, bolores ou
outros
defeitos
que
possam
alterar
sua
aparência e qualidade.
Brócolis:
Brócolis
comum, cabeças, de boa
textura e grande número KG
50
R$ 8,00
R$ 400,00
de ramificações laterais,
coloração verde brilhante.
Café em pó: torrado e
moído, isento de sujidades
e materiais estranhos.
composição 100% café
puro.
Embalagem
de
500gr à vácuo, de primeira KG
200
R$ 35,00
R$ 7.000,00
qualidade.
Embalagem
contendo especificações
do produto, data de
fabricação e prazo de
validade.
Cebola cabeça branca:
roxa ou mulatinha): cebola
sem brotos, livre da maior
parte possível de terra
aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa
qualidade,
inteira, KG
440
R$ 5,00
R$ 2.200,00
tamanho
médio,
sem
brotos, rachaduras ou
cortes
na
casca,
machucaduras, bolores ou
outros
defeitos
que
possam
alterar
sua
aparência e qualidade.
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Chuchu: De colheita
recente, boa qualidade sem
manchas, machucaduras,
14
bolores ou outros defeitos
que possam alterar sua
aparência e qualidade
Tomate: tipo salada, grau
médio de maturação,
fresco, com coloração e
tamanho uniforme. Livre
da maior parte possível de
terra aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
30
De colheita recente, boa
qualidade sem rachaduras
ou cortes na casca,
machucaduras, bolores ou
outros
defeitos
que
possam
alterar
sua
aparência e qualidade.
VALOR GLOBAL

KG

1000

R$ 2,00

R$ 2.000,00

KG

50

R$ 7,00

R$ 350,00

R$ 14.350,00

CLÁUSULA SÉTIMA: No valor mencionado na cláusula quarta 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/ORGÃO:
04.10
–
SECRETARIA
EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

MUNICIPAL

DE

PROJETO/ATIVIDADE - PROGRAMA DE TRABALHO: 2025 – PNAE - MANUTENÇÃO
DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR.
FONTE DE PAGAMENTO: 15
ELEMENTO DE DESPESA NATUREZA DA DESPESA: 3390.30.00
CLÁUSULA NONA: O 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 ao CONTRATADO enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
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CLÁUSULA DÉCIMA: O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos
para pagamento do CONTRATADO FORNACEDOR, 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 DÉCIMA PRIMEIRA: Os casos de inadimplência da CONTRATANTE procederse-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O CONTRATADO FORNECEDOR 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 DÉCIMA TERCEIRA: O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo
prazo de 5 (cinco) anos das 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 DÉCIMA QUARTA: É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO
FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O CONTRATANTE em razão a 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 do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO,
deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração
respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A multa aplicada após regular processo administrativo poderá
ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o
caso, cobrada judicialmente.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da
Secretaria Municipal de Educação da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar –
CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº
003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado
final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 0386/2022, RATIFICADA EM 04/07/2022, oriunda do
Processo Administrativo nº 0023/2022, datado de 01/07/2022, pela Resolução CD/FNDE nº
06/2020 com as alterações da RESOLUÇÃO Nº 21/2021) e pela Lei Federal nº 11.947/2009 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o
contrato for omisso.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante
acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: 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 VIGÉSIMA PRIMEIRA: Este Contrato, desde que observada a formalização
preliminar à sua efetivação, por carta, consoante 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 VIGÉSIMA SEGUNDA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a
entrega total dos produtos adquiridos ou até o dia 31/12/2022.
A Municipalidade se reserva o direito de retirar apenas parte dos materiais desta Chamada Pública.
Após o dia 31 de dezembro de 2022, os saldos restantes serão desconsiderados, sem que caiba aos
contratados, o direito a indenização e/ou reclamação de qualquer natureza.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: É competente o Foro da Comarca de Piatã, Estado da
Bahia, para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual
teor e forma, na presença de duas testemunhas.

PIATÃ (BA), 04 DE JULHO DE 2022.
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MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO
MUNICÍPIO DE PIATÃ - BAHIA
CONTRATANTE

ALINE DA MATA SANTOS
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

01 - .....................................................................................
Nome
CPF nº

02 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
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CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO
AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O
EXERCÍCIO DE 2022, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PIATÃ,
ESTADO DA BAHIA Nº 0459/2022.

CONTRATO
GÊNEROS

DE
AQUISIÇÃO
ALIMENTÍCIOS

DE
QUE

CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
PIATÃ - BA E O SENHOR ADENIL JOSÉ
MATA SANTOS NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PIATÃ, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.675.681/0001-30, sito à Praça Izidro Viana, nº 38, Centro, CEP 46.765-000,
representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhor Marcos Paulo Santos Azevedo,
brasileiro, com endereço residencial nesta cidade de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000,
portador da cédula de identidade RG nº 680195050, expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 643.986.415-72,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e por outro lado o Senhor ADENIL
JOSÉ MATA SANTOS, residente e domiciliado no Povoado de Ressaca, Zona Rural, Município
de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portador da Cédula de Identidade RG nº 1661274935,
expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de
Pessoas Físicas sob o nº 063.374.025-02, DAP SDW0063374025022212210951, doravante
denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições Lei n. 11.947/2009, e tendo em
vista o que consta na Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº
0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0387/2022, RATIFICADA EM 04/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0024/2022,
datado de 01/07/2022, com fundamento na Lei Federal nº 11.947/2009 e regulamentos, pela
Resolução CD/FNDE 26/2013, Resolução CD/FNDE/MEC n° 04, de 03 de abril de 2015, Lei
Federal nº 8.666/1993, e demais legislações correlatas, as partes acima qualificadas celebram,
entre si, por este instrumento de contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições que
seguem:
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CLÁUSULA PRIMEIRA: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para o exercício de 2022, na Rede Municipal de
Ensino do Município de Piatã, Estado da Bahia, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta,
todos de acordo com a Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº
0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0387/2022, RATIFICADA EM 04/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0024/2022,
datado de 01/07/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios
da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento.
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 R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA: OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES
ARTICULADORAS deverão 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 após o
recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do
fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até o dia 31/12/2022.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com o
cronograma de entregas 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 alimentação no local de entrega,
consoante o anexo deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$ 12.960,00 (doze mil, novecentos e sessenta reais), conforme
listagem anexa a seguir:
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ITEM

DESCRIÇÃO
Abóbora: livre da maior
parte possível de terra
aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa
qualidade,
inteira,
tamanho médio, lisa, com
2
polpa
intacta,
com
coloração
típica
da
variedade.
Não
deve
apresentar machucaduras,
bolores ou outros defeitos
que possam alterar sua
aparência e qualidade.
Batata doce: lavada, livre
da maior parte possível de
terra aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa
qualidade, inteira, sem
7
brotos, rachaduras ou
cortes
na
casca,
machucaduras, bolores ou
outros
defeitos
que
possam
alterar
sua
aparência e qualidade.
Batata inglesa: lavada,
livre da maior parte
possível de terra aderente
à casca e de resíduos de
fertilizantes. De colheita
recente, boa qualidade,
8
inteira,
sem
brotos,
rachaduras ou cortes na
casca,
machucaduras,
bolores ou outros defeitos
que possam alterar sua
aparência e qualidade.

UNID. QUANT. PREÇO/UNI PREÇO TOTAL

KG

570

R$ 3,00

R$ 1.710,00

KG

637,5

R$ 4,00

R$ 2.550,00

KG

1000

R$ 5,00

R$ 5.000,00
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Cebola cabeça branca:
roxa ou mulatinha): cebola
sem brotos, livre da maior
parte possível de terra
aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa
12 qualidade,
inteira,
tamanho
médio,
sem
brotos, rachaduras ou
cortes
na
casca,
machucaduras, bolores ou
outros
defeitos
que
possam
alterar
sua
aparência e qualidade.
Feijão
Carioca:
Apresentar-se em bom
estado de conservação; e
estar isento de impurezas,
fermentação, mofo, odores
estranhos e substâncias
nocivas à saúde; tipo 1;
18
grãos novos e claros (tom
próximo
ao
bege).
Embalagem:
pacote
polietileno, transparente,
incolor, atóxico, resistente,
com PESO LÍQUIDO DE
1KG.
VALOR GLOBAL

KG

440

R$ 5,00

R$ 2.200,00

KG

200

R$ 7,50

R$ 1.500,00

R$ 12.960,00

CLÁUSULA SÉTIMA: No valor mencionado na cláusula quarta 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/ORGÃO:
04.10
–
SECRETARIA
EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

MUNICIPAL

DE

PROJETO/ATIVIDADE - PROGRAMA DE TRABALHO: 2025 – PNAE - MANUTENÇÃO
DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR.
FONTE DE PAGAMENTO: 15
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ELEMENTO DE DESPESA NATUREZA DA DESPESA: 3390.30.00
CLÁUSULA NONA: O 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 ao CONTRATADO enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA: O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos
para pagamento do CONTRATADO FORNACEDOR, 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 DÉCIMA PRIMEIRA: Os casos de inadimplência da CONTRATANTE procederse-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O CONTRATADO FORNECEDOR 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 DÉCIMA TERCEIRA: O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo
prazo de 5 (cinco) anos das 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 DÉCIMA QUARTA: É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO
FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O CONTRATANTE em razão a 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 do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
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Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO,
deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração
respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A multa aplicada após regular processo administrativo poderá
ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o
caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da
Secretaria Municipal de Educação da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar –
CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº
003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado
final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 0387/2022, RATIFICADA EM 04/07/2022, oriunda do
Processo Administrativo nº 0024/2022, datado de 01/07/2022, pela Resolução CD/FNDE nº
06/2020 com as alterações da RESOLUÇÃO Nº 21/2021) e pela Lei Federal nº 11.947/2009 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o
contrato for omisso.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante
acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: 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 VIGÉSIMA PRIMEIRA: Este Contrato, desde que observada a formalização
preliminar à sua efetivação, por carta, consoante 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 VIGÉSIMA SEGUNDA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a
entrega total dos produtos adquiridos ou até o dia 31/12/2022.
A Municipalidade se reserva o direito de retirar apenas parte dos materiais desta Chamada Pública.
Após o dia 31 de dezembro de 2022, os saldos restantes serão desconsiderados, sem que caiba aos
contratados, o direito a indenização e/ou reclamação de qualquer natureza.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: É competente o Foro da Comarca de Piatã, Estado da
Bahia, para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual
teor e forma, na presença de duas testemunhas.

PIATÃ (BA), 04 DE JULHO DE 2022.

MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO
MUNICÍPIO DE PIATÃ - BAHIA
CONTRATANTE

ADENIL JOSÉ MATA SANTOS
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

01 - .....................................................................................
Nome
CPF nº

02 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
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CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO
AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O
EXERCÍCIO DE 2022, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PIATÃ,
ESTADO DA BAHIA Nº 0460/2022.

CONTRATO
GÊNEROS

DE
AQUISIÇÃO
ALIMENTÍCIOS

DE
QUE

CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
PIATÃ - BA E A SENHORA LOUSILANE
CARMO
ABAIXO:

ASSUNÇÃO

NA

FORMA

O MUNICÍPIO DE PIATÃ, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.675.681/0001-30, sito à Praça Izidro Viana, nº 38, Centro, CEP 46.765-000,
representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhor Marcos Paulo Santos Azevedo,
brasileiro, com endereço residencial nesta cidade de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000,
portador da cédula de identidade RG nº 680195050, expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 643.986.415-72,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e por outro lado a Senhora
LOUSILANE CARMO ASSUNÇÃO, residente e domiciliada no Sítio Santa Bárbara, Povoado
Santa Bárbara, Zona Rural, Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portadora da
Cédula de Identidade RG nº 1348592001, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do
Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 022.751.705-96, DAP
SDW0022751705963105221157, doravante denominado CONTRATADO, fundamentados nas
disposições Lei n. 11.947/2009, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 003/2022,
oriunda do Processo Administrativo nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da
DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 0388/2022, RATIFICADA EM 04/07/2022, oriunda do
Processo Administrativo nº 0025/2022, datado de 01/07/2022, com fundamento na Lei Federal nº
11.947/2009 e regulamentos, pela Resolução CD/FNDE 26/2013, Resolução CD/FNDE/MEC n°
04, de 03 de abril de 2015, Lei Federal nº 8.666/1993, e demais legislações correlatas, as partes
acima qualificadas celebram, entre si, por este instrumento de contrato, mediante as seguintes
cláusulas e condições que seguem:
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CLÁUSULA PRIMEIRA: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para o exercício de 2022, na Rede Municipal de
Ensino do Município de Piatã, Estado da Bahia, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta,
todos de acordo com a Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº
0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0388/2022, RATIFICADA EM 04/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0025/2022,
datado de 01/07/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios
da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento.
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 R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA: OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES
ARTICULADORAS deverão 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 após o
recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do
fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até o dia 31/12/2022.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com o
cronograma de entregas 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 alimentação no local de entrega,
consoante o anexo deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$ 26.700,00 (vinte e seis mil e setecentos reais), conforme listagem
anexa a seguir:
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ITEM

DESCRIÇÃO
UNID. QUANT. PREÇO/UNI PREÇO TOTAL
Abóbora: livre da maior
parte possível de terra
aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa
qualidade,
inteira,
tamanho médio, lisa, com
2
KG
150
R$ 3,00
R$ 450,00
polpa
intacta,
com
coloração
típica
da
variedade.
Não
deve
apresentar machucaduras,
bolores ou outros defeitos
que possam alterar sua
aparência e qualidade.
Café em pó: torrado e
moído, isento de sujidades
e materiais estranhos.
composição 100% café
puro.
Embalagem
de
11 500gr à vácuo, de primeira KG
750
R$ 35,00
R$ 26.250,00
qualidade.
Embalagem
contendo especificações
do produto, data de
fabricação e prazo de
validade.
VALOR GLOBAL
R$ 26.700,00
CLÁUSULA SÉTIMA: No valor mencionado na cláusula quarta 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/ORGÃO:
04.10
–
SECRETARIA
EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

MUNICIPAL

DE

PROJETO/ATIVIDADE - PROGRAMA DE TRABALHO: 2025 – PNAE - MANUTENÇÃO
DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR.
FONTE DE PAGAMENTO: 15
ELEMENTO DE DESPESA NATUREZA DA DESPESA: 3390.30.00
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CLÁUSULA NONA: O 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 ao CONTRATADO enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA: O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos
para pagamento do CONTRATADO FORNACEDOR, 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 DÉCIMA PRIMEIRA: Os casos de inadimplência da CONTRATANTE procederse-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O CONTRATADO FORNECEDOR 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 DÉCIMA TERCEIRA: O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo
prazo de 5 (cinco) anos das 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 DÉCIMA QUARTA: É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO
FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O CONTRATANTE em razão a 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 do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

Página 4/6

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NTHFMZQ3Q0Y5MJG4MZQWNJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
5 de Agosto de 2022
140 - Ano VII - Nº 2092

Piatã

Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO,
deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração
respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A multa aplicada após regular processo administrativo poderá
ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o
caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da
Secretaria Municipal de Educação da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar –
CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº
003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado
final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 0388/2022, RATIFICADA EM 04/07/2022, oriunda do
Processo Administrativo nº 0025/2022, datado de 01/07/2022, pela Resolução CD/FNDE nº
06/2020 com as alterações da RESOLUÇÃO Nº 21/2021) e pela Lei Federal nº 11.947/2009 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o
contrato for omisso.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante
acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: 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 VIGÉSIMA PRIMEIRA: Este Contrato, desde que observada a formalização
preliminar à sua efetivação, por carta, consoante 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 VIGÉSIMA SEGUNDA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a
entrega total dos produtos adquiridos ou até o dia 31/12/2022.
A Municipalidade se reserva o direito de retirar apenas parte dos materiais desta Chamada Pública.
Após o dia 31 de dezembro de 2022, os saldos restantes serão desconsiderados, sem que caiba aos
contratados, o direito a indenização e/ou reclamação de qualquer natureza.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: É competente o Foro da Comarca de Piatã, Estado da
Bahia, para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual
teor e forma, na presença de duas testemunhas.

PIATÃ (BA), 04 DE JULHO DE 2022.

MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO
MUNICÍPIO DE PIATÃ - BAHIA
CONTRATANTE

LOUSILANE CARMO ASSUNÇÃO
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

01 - .....................................................................................
Nome
CPF nº

02 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
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CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO
AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O
EXERCÍCIO DE 2022, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PIATÃ,
ESTADO DA BAHIA Nº 0461/2022.

CONTRATO
GÊNEROS

DE
AQUISIÇÃO
ALIMENTÍCIOS

DE
QUE

CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
PIATÃ - BA E A SENHORA VERA LÚCIA
SOUZA OLIVEIRA NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PIATÃ, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.675.681/0001-30, sito à Praça Izidro Viana, nº 38, Centro, CEP 46.765-000,
representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhor Marcos Paulo Santos Azevedo,
brasileiro, com endereço residencial nesta cidade de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000,
portador da cédula de identidade RG nº 680195050, expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 643.986.415-72,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e por outro lado a Senhora VERA
LÚCIA SOUZA OLIVEIRA, residente e domiciliada na Fazenda Malhada de Areia de Baixo,
Zona Rural, Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portadora da Cédula de
Identidade RG nº 0991691938, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia,
inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 002.717.975-33, DAP
SDW0002717975331608211221, doravante denominado CONTRATADO, fundamentados nas
disposições Lei n. 11.947/2009, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 003/2022,
oriunda do Processo Administrativo nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da
DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 0389/2022, RATIFICADA EM 05/07/2022, oriunda do
Processo Administrativo nº 0026/2022, datado de 04/07/2022, com fundamento na Lei Federal nº
11.947/2009 e regulamentos, pela Resolução CD/FNDE 26/2013, Resolução CD/FNDE/MEC n°
04, de 03 de abril de 2015, Lei Federal nº 8.666/1993, e demais legislações correlatas, as partes
acima qualificadas celebram, entre si, por este instrumento de contrato, mediante as seguintes
cláusulas e condições que seguem:
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CLÁUSULA PRIMEIRA: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para o exercício de 2022, na Rede Municipal de
Ensino do Município de Piatã, Estado da Bahia, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta,
todos de acordo com a Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº
0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0389/2022, RATIFICADA EM 05/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0026/2022,
datado de 04/07/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios
da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento.
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 R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA: OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES
ARTICULADORAS deverão 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 após o
recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do
fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até o dia 31/12/2022.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com o
cronograma de entregas 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 alimentação no local de entrega,
consoante o anexo deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$ 7.270,00 (sete mil, duzentos e setenta reais), conforme listagem
anexa a seguir:
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ITEM

4

7

9

13

DESCRIÇÃO
UNID. QUANT. PREÇO/UNI PREÇO TOTAL
Alface:
com
características
organolépticas (cor, odor,
textura, aparência, sabor) KG
20
R$ 8,50
R$ 170,00
preservadas, sem danos
químicos,
físicos
e
biológicos
Batata doce: lavada, livre
da maior parte possível de
terra aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa
qualidade, inteira, sem
KG
600
R$ 4,00
R$ 2.400,00
brotos, rachaduras ou
cortes
na
casca,
machucaduras, bolores ou
outros defeitos que possam
alterar sua aparência e
qualidade.
Beterraba: beterraba, de
primeira
qualidade,
consistência
firme, KG
50
R$ 4,00
R$ 200,00
tamanho médio. espécie
comum.
Cenoura: Livre da maior
parte possível de terra
aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa
qualidade, inteira, sem
KG
500
R$ 4,00
R$ 2.000,00
brotos, rachaduras ou
cortes
na
casca,
machucaduras, bolores ou
outros defeitos que possam
alterar sua aparência e
qualidade.
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Feijão
Carioca:
Apresentar-se em bom
estado de conservação; e
estar isento de impurezas,
fermentação, mofo, odores
estranhos e substâncias
nocivas à saúde; tipo 1;
18
grãos novos e claros (tom
próximo
ao
bege).
Embalagem:
pacote
polietileno, transparente,
incolor, atóxico, resistente,
com PESO LÍQUIDO DE
1KG.
Tempero
Caseiro:
Tempero alho e sal, com
mínimo de 15% de alho.
29 Deve
conter
na
embalagem,
rótulo
contendo a data de
fabricação e validade.
VALOR GLOBAL

KG

200

R$ 7,50

R$ 1.500,00

KG

100

R$ 10,00

R$ 1.000,00

R$ 7.270,00

CLÁUSULA SÉTIMA: No valor mencionado na cláusula quarta 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/ORGÃO:
04.10
–
SECRETARIA
EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

MUNICIPAL

DE

PROJETO/ATIVIDADE - PROGRAMA DE TRABALHO: 2025 – PNAE - MANUTENÇÃO
DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR.
FONTE DE PAGAMENTO: 15
ELEMENTO DE DESPESA NATUREZA DA DESPESA: 3390.30.00
CLÁUSULA NONA: O 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.
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Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA: O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos
para pagamento do CONTRATADO FORNACEDOR, 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 DÉCIMA PRIMEIRA: Os casos de inadimplência da CONTRATANTE procederse-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O CONTRATADO FORNECEDOR 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 DÉCIMA TERCEIRA: O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo
prazo de 5 (cinco) anos das 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 DÉCIMA QUARTA: É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO
FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O CONTRATANTE em razão a 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 do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO,
deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração
respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A multa aplicada após regular processo administrativo poderá
ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o
caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da
Secretaria Municipal de Educação da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar –
CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº
003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado
final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 0389/2022, RATIFICADA EM 05/07/2022, oriunda do
Processo Administrativo nº 0026/2022, datado de 04/07/2022, pela Resolução CD/FNDE nº
06/2020 com as alterações da RESOLUÇÃO Nº 21/2021) e pela Lei Federal nº 11.947/2009 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o
contrato for omisso.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante
acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: 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 VIGÉSIMA PRIMEIRA: Este Contrato, desde que observada a formalização
preliminar à sua efetivação, por carta, consoante 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 VIGÉSIMA SEGUNDA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a
entrega total dos produtos adquiridos ou até o dia 31/12/2022.
A Municipalidade se reserva o direito de retirar apenas parte dos materiais desta Chamada Pública.
Após o dia 31 de dezembro de 2022, os saldos restantes serão desconsiderados, sem que caiba aos
contratados, o direito a indenização e/ou reclamação de qualquer natureza.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: É competente o Foro da Comarca de Piatã, Estado da
Bahia, para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.
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E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual
teor e forma, na presença de duas testemunhas.

PIATÃ (BA), 05 DE JULHO DE 2022.

MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO
MUNICÍPIO DE PIATÃ - BAHIA
CONTRATANTE

VERA LÚCIA SOUZA OLIVEIRA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

01 - .....................................................................................
Nome
CPF nº

02 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
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CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO
AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O
EXERCÍCIO DE 2022, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PIATÃ,
ESTADO DA BAHIA Nº 0462/2022.

CONTRATO
GÊNEROS

DE
AQUISIÇÃO
ALIMENTÍCIOS

DE
QUE

CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
PIATÃ - BA E O SENHOR WEDSON
MARQUES DE SOUZA
ABAIXO:

NA FORMA

O MUNICÍPIO DE PIATÃ, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.675.681/0001-30, sito à Praça Izidro Viana, nº 38, Centro, CEP 46.765-000,
representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhor Marcos Paulo Santos Azevedo,
brasileiro, com endereço residencial nesta cidade de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000,
portador da cédula de identidade RG nº 680195050, expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 643.986.415-72,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e por outro lado o Senhor WEDSON
MARQUES DE SOUZA, residente e domiciliado no Povoado de Ressaca, Zona Rural,
Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portador da Cédula de Identidade RG nº
1405711833, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 036.367.165-06, DAP SDW0036367165060306220236,
doravante denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições Lei n. 11.947/2009, e
tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo
nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0390/2022, RATIFICADA EM 05/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0027/2022,
datado de 04/07/2022, com fundamento na Lei Federal nº 11.947/2009 e regulamentos, pela
Resolução CD/FNDE 26/2013, Resolução CD/FNDE/MEC n° 04, de 03 de abril de 2015, Lei
Federal nº 8.666/1993, e demais legislações correlatas, as partes acima qualificadas celebram,
entre si, por este instrumento de contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições que
seguem:
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CLÁUSULA PRIMEIRA: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para o exercício de 2022, na Rede Municipal de
Ensino do Município de Piatã, Estado da Bahia, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta,
todos de acordo com a Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº
0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0390/2022, RATIFICADA EM 05/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0027/2022,
datado de 04/07/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios
da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento.
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 R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA: OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES
ARTICULADORAS deverão 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 após o
recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do
fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até o dia 31/12/2022.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com o
cronograma de entregas 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 alimentação no local de entrega,
consoante o anexo deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$ 19.650,00 (dezenove mil, seiscentos e cinquenta reais), conforme
listagem anexa a seguir:
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ITEM

DESCRIÇÃO

7

8

11

18

Batata doce: lavada, livre
da maior parte possível de
terra aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa
qualidade, inteira, sem
brotos, rachaduras ou
cortes
na
casca,
machucaduras, bolores ou
outros
defeitos
que
possam
alterar
sua
aparência e qualidade.
Batata inglesa: lavada,
livre da maior parte
possível de terra aderente
à casca e de resíduos de
fertilizantes. De colheita
recente, boa qualidade,
inteira,
sem
brotos,
rachaduras ou cortes na
casca,
machucaduras,
bolores ou outros defeitos
que possam alterar sua
aparência e qualidade.
Café em pó: torrado e
moído, isento de sujidades
e materiais estranhos.
composição 100% café
puro.
Embalagem
de
500gr à vácuo, de primeira
qualidade.
Embalagem
contendo especificações
do produto, data de
fabricação e prazo de
validade.
Feijão
Carioca:
Apresentar-se em bom
estado de conservação; e
estar isento de impurezas,
fermentação, mofo, odores
estranhos e substâncias
nocivas à saúde; tipo 1;
grãos novos e claros (tom
próximo
ao
bege).
Embalagem:
pacote
polietileno, transparente,

UNID. QUANT. PREÇO/UNI PREÇO TOTAL

KG

637,5

R$ 4,00

R$ 2.550,00

KG

1000

R$ 5,00

R$ 5.000,00

KG

200

R$ 35,00

R$ 7.000,00

KG

300

R$ 7,50

R$ 2.250,00
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incolor, atóxico, resistente,
com PESO LÍQUIDO DE
1KG.
Polpa de Manga: Produto
não
fermentado,
concentrado, obtido de
fruta,
por
processo
tecnológico adequado, que
atenda ao padrão de
identidade e qualidade do
produto. Preparada com
frutas sãs, limpas e isentas
21 de parasitas e detritos
animais ou vegetais, sem
aditivos e conservantes,
sem açúcar, com aspecto,
cor e aroma próprios da
fruta. Acondicionada em
embalagem
plástica,
atóxica
de
tamanho
uniforme, transparente, de
1kg (um quilo)
Tomate: tipo salada, grau
médio de maturação,
fresco, com coloração e
tamanho uniforme. Livre
da maior parte possível de
terra aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
30
De colheita recente, boa
qualidade sem rachaduras
ou cortes na casca,
machucaduras, bolores ou
outros
defeitos
que
possam
alterar
sua
aparência e qualidade.
VALOR GLOBAL

KG

500

R$ 5,00

R$ 2.500,00

KG

50

R$ 7,00

R$ 350,00

R$ 19.650,00

CLÁUSULA SÉTIMA: No valor mencionado na cláusula quarta 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:
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UNIDADE
GESTORA/ORGÃO:
04.10
–
SECRETARIA
EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

MUNICIPAL

DE

PROJETO/ATIVIDADE - PROGRAMA DE TRABALHO: 2025 – PNAE - MANUTENÇÃO
DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR.
FONTE DE PAGAMENTO: 15
ELEMENTO DE DESPESA NATUREZA DA DESPESA: 3390.30.00
CLÁUSULA NONA: O 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 ao CONTRATADO enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA: O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos
para pagamento do CONTRATADO FORNACEDOR, 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 DÉCIMA PRIMEIRA: Os casos de inadimplência da CONTRATANTE procederse-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O CONTRATADO FORNECEDOR 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 DÉCIMA TERCEIRA: O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo
prazo de 5 (cinco) anos das 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 DÉCIMA QUARTA: É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO
FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O CONTRATANTE em razão a supremacia dos interesses
públicos sobre os interesses particulares poderá:
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a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse
público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO,
deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração
respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A multa aplicada após regular processo administrativo poderá
ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o
caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da
Secretaria Municipal de Educação da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar –
CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº
003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado
final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 0390/2022, RATIFICADA EM 05/07/2022, oriunda do
Processo Administrativo nº 0027/2022, datado de 04/07/2022, pela Resolução CD/FNDE nº
06/2020 com as alterações da RESOLUÇÃO Nº 21/2021) e pela Lei Federal nº 11.947/2009 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o
contrato for omisso.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante
acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: 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 VIGÉSIMA PRIMEIRA: Este Contrato, desde que observada a formalização
preliminar à sua efetivação, por carta, consoante 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;
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c. quaisquer dos motivos previstos em lei.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a
entrega total dos produtos adquiridos ou até o dia 31/12/2022.
A Municipalidade se reserva o direito de retirar apenas parte dos materiais desta Chamada Pública.
Após o dia 31 de dezembro de 2022, os saldos restantes serão desconsiderados, sem que caiba aos
contratados, o direito a indenização e/ou reclamação de qualquer natureza.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: É competente o Foro da Comarca de Piatã, Estado da
Bahia, para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual
teor e forma, na presença de duas testemunhas.

PIATÃ (BA), 05 DE JULHO DE 2022.

MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO
MUNICÍPIO DE PIATÃ - BAHIA
CONTRATANTE

WEDSON MARQUES DE SOUZA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

01 - .....................................................................................
Nome
CPF nº

02 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
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CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO
AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O
EXERCÍCIO DE 2022, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PIATÃ,
ESTADO DA BAHIA Nº 0463/2022.

CONTRATO
GÊNEROS

DE
AQUISIÇÃO
ALIMENTÍCIOS

DE
QUE

CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
PIATÃ - BA E A SENHORA CLECÍNTIA
MACEDO SCHU NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PIATÃ, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.675.681/0001-30, sito à Praça Izidro Viana, nº 38, Centro, CEP 46.765-000,
representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhor Marcos Paulo Santos Azevedo,
brasileiro, com endereço residencial nesta cidade de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000,
portador da cédula de identidade RG nº 680195050, expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 643.986.415-72,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e por outro lado a Senhora
CLECÍNTIA MACEDO SCHU, residente e domiciliada no Povoado de Porteiras, Zona Rural,
Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portadora da Cédula de Identidade RG nº
15.879.400-19, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrita no
Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 060.567.965-74, DAP SDW0060567965740906201005,
doravante denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições Lei n. 11.947/2009, e
tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo
nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0391/2022, RATIFICADA EM 05/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0028/2022,
datado de 04/07/2022, com fundamento na Lei Federal nº 11.947/2009 e regulamentos, pela
Resolução CD/FNDE 26/2013, Resolução CD/FNDE/MEC n° 04, de 03 de abril de 2015, Lei
Federal nº 8.666/1993, e demais legislações correlatas, as partes acima qualificadas celebram,
entre si, por este instrumento de contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições que
seguem:
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CLÁUSULA PRIMEIRA: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para o exercício de 2022, na Rede Municipal de
Ensino do Município de Piatã, Estado da Bahia, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta,
todos de acordo com a Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº
0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0391/2022, RATIFICADA EM 05/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0028/2022,
datado de 04/07/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios
da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento.
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 R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA: OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES
ARTICULADORAS deverão 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 após o
recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do
fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até o dia 31/12/2022.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com o
cronograma de entregas 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 alimentação no local de entrega,
consoante o anexo deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), conforme listagem anexa a
seguir:
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ITEM

DESCRIÇÃO

Feijão
Carioca:
Apresentar-se em bom
estado de conservação; e
estar isento de impurezas,
fermentação, mofo, odores
estranhos e substâncias
nocivas à saúde; tipo 1;
18
grãos novos e claros (tom
próximo
ao
bege).
Embalagem:
pacote
polietileno, transparente,
incolor, atóxico, resistente,
com PESO LÍQUIDO DE
1KG.
VALOR GLOBAL

UNID. QUANT. PREÇO/UNI PREÇO TOTAL

KG

1000

R$ 7,50

R$ 7.500,00

R$ 7.500,00

CLÁUSULA SÉTIMA: No valor mencionado na cláusula quarta 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/ORGÃO:
04.10
–
SECRETARIA
EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

MUNICIPAL

DE

PROJETO/ATIVIDADE - PROGRAMA DE TRABALHO: 2025 – PNAE - MANUTENÇÃO
DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR.
FONTE DE PAGAMENTO: 15
ELEMENTO DE DESPESA NATUREZA DA DESPESA: 3390.30.00
CLÁUSULA NONA: O 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 ao CONTRATADO enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA: O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos
para pagamento do CONTRATADO FORNACEDOR, deverá pagar multa de 2%, mais juros de
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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 DÉCIMA PRIMEIRA: Os casos de inadimplência da CONTRATANTE procederse-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O CONTRATADO FORNECEDOR 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 DÉCIMA TERCEIRA: O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo
prazo de 5 (cinco) anos das 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 DÉCIMA QUARTA: É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO
FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O CONTRATANTE em razão a 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 do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO,
deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração
respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A multa aplicada após regular processo administrativo poderá
ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o
caso, cobrada judicialmente.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da
Secretaria Municipal de Educação da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar –
CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº
003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado
final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 0391/2022, RATIFICADA EM 05/07/2022, oriunda do
Processo Administrativo nº 0028/2022, datado de 04/07/2022, pela Resolução CD/FNDE nº
06/2020 com as alterações da RESOLUÇÃO Nº 21/2021) e pela Lei Federal nº 11.947/2009 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o
contrato for omisso.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante
acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: 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 VIGÉSIMA PRIMEIRA: Este Contrato, desde que observada a formalização
preliminar à sua efetivação, por carta, consoante 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 VIGÉSIMA SEGUNDA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a
entrega total dos produtos adquiridos ou até o dia 31/12/2022.
A Municipalidade se reserva o direito de retirar apenas parte dos materiais desta Chamada Pública.
Após o dia 31 de dezembro de 2022, os saldos restantes serão desconsiderados, sem que caiba aos
contratados, o direito a indenização e/ou reclamação de qualquer natureza.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: É competente o Foro da Comarca de Piatã, Estado da
Bahia, para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual
teor e forma, na presença de duas testemunhas.
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PIATÃ (BA), 05 DE JULHO DE 2022.

MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO
MUNICÍPIO DE PIATÃ - BAHIA
CONTRATANTE

CLECÍNTIA MACEDO SCHU
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

01 - .....................................................................................
Nome
CPF nº

02 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
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CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO
AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O
EXERCÍCIO DE 2022, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PIATÃ,
ESTADO DA BAHIA Nº 0464/2022.

CONTRATO
GÊNEROS

DE
AQUISIÇÃO
ALIMENTÍCIOS

DE
QUE

CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
PIATÃ - BA E O SENHOR EDIMAR DA
MATA SANTOS JUNIOR NA FORMA
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PIATÃ, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.675.681/0001-30, sito à Praça Izidro Viana, nº 38, Centro, CEP 46.765-000,
representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhor Marcos Paulo Santos Azevedo,
brasileiro, com endereço residencial nesta cidade de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000,
portador da cédula de identidade RG nº 680195050, expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 643.986.415-72,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e por outro lado o Senhor EDIMAR
DA MATA SANTOS JUNIOR, residente e domiciliado na Povoado Ressaca, Povoado Ressaca,
Zona Rural, Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portador da Cédula de
Identidade RG nº 23.485.501-05, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da
Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 116.474.845-96, DAP
SDW0116474845960308201028, doravante denominado CONTRATADO, fundamentados nas
disposições Lei n. 11.947/2009, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 003/2022,
oriunda do Processo Administrativo nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da
DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 0392/2022, RATIFICADA EM 05/07/2022, oriunda do
Processo Administrativo nº 0029/2022, datado de 04/07/2022, com fundamento na Lei Federal nº
11.947/2009 e regulamentos, pela Resolução CD/FNDE 26/2013, Resolução CD/FNDE/MEC n°
04, de 03 de abril de 2015, Lei Federal nº 8.666/1993, e demais legislações correlatas, as partes
acima qualificadas celebram, entre si, por este instrumento de contrato, mediante as seguintes
cláusulas e condições que seguem:
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CLÁUSULA PRIMEIRA: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para o exercício de 2022, na Rede Municipal de
Ensino do Município de Piatã, Estado da Bahia, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta,
todos de acordo com a Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº
0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0392/2022, RATIFICADA EM 05/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0029/2022,
datado de 04/07/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios
da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento.
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 R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA: OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES
ARTICULADORAS deverão 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 após o
recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do
fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até o dia 31/12/2022.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com o
cronograma de entregas 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 alimentação no local de entrega,
consoante o anexo deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais), conforme listagem
anexa a seguir:
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ITEM

DESCRIÇÃO
UNID. QUANT. PREÇO/UNI PREÇO TOTAL
Batata doce: lavada, livre
da maior parte possível de
terra aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa
qualidade, inteira, sem
7
KG
600
R$ 4,00
R$ 2.400,00
brotos, rachaduras ou
cortes
na
casca,
machucaduras, bolores ou
outros
defeitos
que
possam
alterar
sua
aparência e qualidade.
Batata inglesa: lavada,
livre da maior parte
possível de terra aderente
à casca e de resíduos de
fertilizantes. De colheita
recente, boa qualidade,
8
KG
1000
R$ 5,00
R$ 5.000,00
inteira,
sem
brotos,
rachaduras ou cortes na
casca,
machucaduras,
bolores ou outros defeitos
que possam alterar sua
aparência e qualidade.

Brócolis:
Brócolis
comum, cabeças, de boa
10 textura e grande número
de ramificações laterais,
coloração verde brilhante.

KG

50

R$ 8,00

R$ 400,00

Cebola cabeça branca:
roxa ou mulatinha): cebola
sem brotos, livre da maior
parte possível de terra
aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa
12 qualidade,
inteira,
tamanho
médio,
sem
brotos, rachaduras ou
cortes
na
casca,
machucaduras, bolores ou
outros
defeitos
que
possam
alterar
sua
aparência e qualidade.

KG

440

R$ 5,00

R$ 2.200,00
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Feijão
Carioca:
Apresentar-se em bom
estado de conservação; e
estar isento de impurezas,
fermentação, mofo, odores
estranhos e substâncias
nocivas à saúde; tipo 1;
18
grãos novos e claros (tom
próximo
ao
bege).
Embalagem:
pacote
polietileno, transparente,
incolor, atóxico, resistente,
com PESO LÍQUIDO DE
1KG.
Polpa Maracujá: Produto
não
fermentado,
concentrado, obtido de
fruta,
por
processo
tecnológico adequado, que
atenda ao padrão de
identidade e qualidade do
produto. Preparada com
frutas sãs, limpas e isentas
22 de parasitas e detritos
animais ou vegetais, sem
aditivos e conservantes,
sem açúcar, com aspecto,
cor e aroma próprios da
fruta. Acondicionada em
embalagem
plástica,
atóxica
de
tamanho
uniforme, transparente, de
1kg (um quilo)
Polpa
de
Morango:
Produto não fermentado,
concentrado, obtido de
fruta,
por
processo
tecnologio adequado, que
atenda ao padrão de
identidade e qualidade do
23 produto. Preparada com
frutas sãs, limpas e isentas
de parasitas e detritos
animais ou vegetais, sem
aditivos e conservantes,
sem açúcar, com aspecto,
cor e aroma próprios da
fruta. Acondicionada em

KG

200

R$ 7,50

R$ 1.500,00

KG

400

R$ 7,50

R$ 3.000,00

KG

1000

R$ 12,00

R$ 12.000,00
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embalagem
plástica,
atóxica
de
tamanho
uniforme, transparente, de
1kg (um quilo)
VALOR GLOBAL

R$ 26.500,00

CLÁUSULA SÉTIMA: No valor mencionado na cláusula quarta 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/ORGÃO:
04.10
–
SECRETARIA
EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

MUNICIPAL

DE

PROJETO/ATIVIDADE - PROGRAMA DE TRABALHO: 2025 – PNAE - MANUTENÇÃO
DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR.
FONTE DE PAGAMENTO: 15
ELEMENTO DE DESPESA NATUREZA DA DESPESA: 3390.30.00
CLÁUSULA NONA: O 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 ao CONTRATADO enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA: O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos
para pagamento do CONTRATADO FORNACEDOR, 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 DÉCIMA PRIMEIRA: Os casos de inadimplência da CONTRATANTE procederse-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O CONTRATADO FORNECEDOR 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.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo
prazo de 5 (cinco) anos das 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 DÉCIMA QUARTA: É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO
FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O CONTRATANTE em razão a 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 do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO,
deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração
respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A multa aplicada após regular processo administrativo poderá
ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o
caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da
Secretaria Municipal de Educação da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar –
CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº
003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado
final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 0392/2022, RATIFICADA EM 05/07/2022, oriunda do
Processo Administrativo nº 0029/2022, datado de 04/07/2022, pela Resolução CD/FNDE nº
06/2020 com as alterações da RESOLUÇÃO Nº 21/2021) e pela Lei Federal nº 11.947/2009 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o
contrato for omisso.
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante
acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: 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 VIGÉSIMA PRIMEIRA: Este Contrato, desde que observada a formalização
preliminar à sua efetivação, por carta, consoante 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 VIGÉSIMA SEGUNDA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a
entrega total dos produtos adquiridos ou até o dia 31/12/2022.
A Municipalidade se reserva o direito de retirar apenas parte dos materiais desta Chamada Pública.
Após o dia 31 de dezembro de 2022, os saldos restantes serão desconsiderados, sem que caiba aos
contratados, o direito a indenização e/ou reclamação de qualquer natureza.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: É competente o Foro da Comarca de Piatã, Estado da
Bahia, para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual
teor e forma, na presença de duas testemunhas.

PIATÃ (BA), 05 DE JULHO DE 2022.

MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO
MUNICÍPIO DE PIATÃ - BAHIA
CONTRATANTE
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EDIMAR DA MATA SANTOS JUNIOR
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

01 - .....................................................................................
Nome
CPF nº

02 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
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CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO
AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O
EXERCÍCIO DE 2022, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PIATÃ,
ESTADO DA BAHIA Nº 0465/2022.

CONTRATO
GÊNEROS

DE
AQUISIÇÃO
ALIMENTÍCIOS

DE
QUE

CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
PIATÃ - BA E O SENHOR DALVI
MATOS NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PIATÃ, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.675.681/0001-30, sito à Praça Izidro Viana, nº 38, Centro, CEP 46.765-000,
representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhor Marcos Paulo Santos Azevedo,
brasileiro, com endereço residencial nesta cidade de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000,
portador da cédula de identidade RG nº 680195050, expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 643.986.415-72,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e por outro lado o Senhor DALVI
MATOS, residente e domiciliado no Povoado do Vaqueijadouro, Zona Rural, Município de Piatã,
Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portador da Cédula de Identidade RG nº 1193583608, expedida
pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas
sob o nº 017.975.265-02, DAP SDW0017975265022110210958, doravante denominado
CONTRATADO, fundamentados nas disposições Lei n. 11.947/2009, e tendo em vista o que
consta na Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0071/2022,
datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 0393/2022,
RATIFICADA EM 05/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0030/2022, datado de
04/07/2022, com fundamento na Lei Federal nº 11.947/2009 e regulamentos, pela Resolução
CD/FNDE 26/2013, Resolução CD/FNDE/MEC n° 04, de 03 de abril de 2015, Lei Federal nº
8.666/1993, e demais legislações correlatas, as partes acima qualificadas celebram, entre si, por
este instrumento de contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa
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Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para o exercício de 2022, na Rede Municipal de
Ensino do Município de Piatã, Estado da Bahia, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta,
todos de acordo com a Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº
0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0393/2022, RATIFICADA EM 05/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0030/2022,
datado de 04/07/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios
da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento.
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 R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA: OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES
ARTICULADORAS deverão 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 após o
recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do
fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até o dia 31/12/2022.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com o
cronograma de entregas 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 alimentação no local de entrega,
consoante o anexo deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$ 17.750,00 (dezessete mil, setecentos e cinquenta reais), conforme
listagem anexa a seguir:
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID. QUANT. PREÇO/UNI PREÇO TOTAL

Página 2/6

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NTHFMZQ3Q0Y5MJG4MZQWNJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
5 de Agosto de 2022
172 - Ano VII - Nº 2092

Piatã

Farinha
de
mandioca:
Farinha de 1ª qualidade, grupo
seca, deve ser fabricada a
partir de matérias primas
limpas, isentas de matéria
terrosa e parasitos. Não pode
17 estar úmida, fermentada ou
rançosa, deve apresentar odor
e cor característica do produto.
Deve ser entregue em
embalagem plástica, atóxica e
resistente com capacidade
para 1kg (um quilograma)
Feijão Carioca: Apresentarse em bom estado de
conservação; e estar isento de
impurezas,
fermentação,
mofo, odores estranhos e
substâncias nocivas à saúde;
18 tipo 1; grãos novos e claros
(tom próximo ao bege).
Embalagem:
pacote
polietileno,
transparente,
incolor, atóxico, resistente,
com PESO LÍQUIDO DE
1KG.
Tapioca: Farinha de Tapioca
de boa qualidade, livre de
28 impurezas que impossibilitem
o consumo. Embalagem de 1
kg.
VALOR GLOBAL

KG

1000

R$ 5,00

R$ 5.000,00

KG

500

R$ 7,50

R$ 3.750,00

KG

1000

R$ 9,00

R$ 9.000,00

R$ 17.750,00

CLÁUSULA SÉTIMA: No valor mencionado na cláusula quarta 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/ORGÃO:
04.10
–
SECRETARIA
EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

MUNICIPAL

DE

PROJETO/ATIVIDADE - PROGRAMA DE TRABALHO: 2025 – PNAE - MANUTENÇÃO
DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR.
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FONTE DE PAGAMENTO: 15
ELEMENTO DE DESPESA NATUREZA DA DESPESA: 3390.30.00
CLÁUSULA NONA: O 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 ao CONTRATADO enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA: O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos
para pagamento do CONTRATADO FORNACEDOR, 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 DÉCIMA PRIMEIRA: Os casos de inadimplência da CONTRATANTE procederse-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O CONTRATADO FORNECEDOR 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 DÉCIMA TERCEIRA: O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo
prazo de 5 (cinco) anos das 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 DÉCIMA QUARTA: É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO
FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O CONTRATANTE em razão a 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 do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
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d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO,
deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração
respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A multa aplicada após regular processo administrativo poderá
ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o
caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da
Secretaria Municipal de Educação da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar –
CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº
003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado
final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 0393/2022, RATIFICADA EM 05/07/2022, oriunda do
Processo Administrativo nº 0030/2022, datado de 04/07/2022, pela Resolução CD/FNDE nº
06/2020 com as alterações da RESOLUÇÃO Nº 21/2021) e pela Lei Federal nº 11.947/2009 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o
contrato for omisso.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante
acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: 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 VIGÉSIMA PRIMEIRA: Este Contrato, desde que observada a formalização
preliminar à sua efetivação, por carta, consoante 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 VIGÉSIMA SEGUNDA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a
entrega total dos produtos adquiridos ou até o dia 31/12/2022.
A Municipalidade se reserva o direito de retirar apenas parte dos materiais desta Chamada Pública.
Após o dia 31 de dezembro de 2022, os saldos restantes serão desconsiderados, sem que caiba aos
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contratados, o direito a indenização e/ou reclamação de qualquer natureza.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: É competente o Foro da Comarca de Piatã, Estado da
Bahia, para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual
teor e forma, na presença de duas testemunhas.

PIATÃ (BA), 05 DE JULHO DE 2022.

MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO
MUNICÍPIO DE PIATÃ - BAHIA
CONTRATANTE

DALVI MATOS
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

01 - .....................................................................................
Nome
CPF nº

02 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
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CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO
AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O
EXERCÍCIO DE 2022, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PIATÃ,
ESTADO DA BAHIA Nº 0466/2022.

CONTRATO
GÊNEROS

DE
AQUISIÇÃO
ALIMENTÍCIOS

DE
QUE

CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
PIATÃ - BA E O SENHOR ZANONI DE
SOUZA MARQUES NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PIATÃ, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.675.681/0001-30, sito à Praça Izidro Viana, nº 38, Centro, CEP 46.765-000,
representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhor Marcos Paulo Santos Azevedo,
brasileiro, com endereço residencial nesta cidade de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000,
portador da cédula de identidade RG nº 680195050, expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 643.986.415-72,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e por outro lado o Senhor ZANONI DE
SOUZA MARQUES, residente e domiciliado no Povoado Piauí, Zona Rural, Município de Piatã,
Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portador da Cédula de Identidade RG nº 2857789, expedida
pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas
sob o nº 063.827.318-89, DAP SDW0063827318892102220909, doravante denominado
CONTRATADO, fundamentados nas disposições Lei n. 11.947/2009, e tendo em vista o que
consta na Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0071/2022,
datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 0394/2022,
RATIFICADA EM 05/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0031/2022, datado de
04/07/2022, com fundamento na Lei Federal nº 11.947/2009 e regulamentos, pela Resolução
CD/FNDE 26/2013, Resolução CD/FNDE/MEC n° 04, de 03 de abril de 2015, Lei Federal nº
8.666/1993, e demais legislações correlatas, as partes acima qualificadas celebram, entre si, por
este instrumento de contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa
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Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para o exercício de 2022, na Rede Municipal de
Ensino do Município de Piatã, Estado da Bahia, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta,
todos de acordo com a Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº
0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0394/2022, RATIFICADA EM 05/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0031/2022,
datado de 04/07/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios
da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento.
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 R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA: OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES
ARTICULADORAS deverão 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 após o
recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do
fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até o dia 31/12/2022.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com o
cronograma de entregas 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 alimentação no local de entrega,
consoante o anexo deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$ 15.250,00 (quinze mil, duzentos e cinquenta reais), conforme
listagem anexa a seguir:
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID. QUANT. PREÇO/UNI PREÇO TOTAL
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Polpa
de
Acerola:
Produto não fermentado,
concentrado, obtido de
fruta,
por
processo
tecnológico adequado, que
atenda ao padrão de
identidade e qualidade do
produto. Preparada com
frutas sãs, limpas e isentas
19 de parasitas e detritos
animais ou vegetais, sem
aditivos e conservantes,
sem açúcar, com aspecto,
cor e aroma próprios da
fruta. Acondicionada em
embalagem
plástica,
atóxica
de
tamanho
uniforme, transparente, de
1kg (um quilo)
Polpa de Goiaba: Produto
não
fermentado,
concentrado, obtido de
fruta,
por
processo
tecnológico adequado, que
atenda ao padrão de
identidade e qualidade do
produto. Preparada com
frutas sãs, limpas e isentas
20 de parasitas e detritos
animais ou vegetais, sem
aditivos e conservantes,
sem açúcar, com aspecto,
cor e aroma próprios da
fruta. Acondicionada em
embalagem
plástica,
atóxica
de
tamanho
uniforme, transparente, de
1kg (um quilo)

KG

500

R$ 6,00

R$ 3.000,00

KG

500

R$ 7,50

R$ 3.750,00
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Polpa de Manga: Produto
não
fermentado,
concentrado, obtido de
fruta,
por
processo
tecnológico adequado, que
atenda ao padrão de
identidade e qualidade do
produto. Preparada com
frutas sãs, limpas e isentas
21 de parasitas e detritos
animais ou vegetais, sem
aditivos e conservantes,
sem açúcar, com aspecto,
cor e aroma próprios da
fruta. Acondicionada em
embalagem
plástica,
atóxica
de
tamanho
uniforme, transparente, de
1kg (um quilo)
Polpa Maracujá: Produto
não
fermentado,
concentrado, obtido de
fruta,
por
processo
tecnológico adequado, que
atenda ao padrão de
identidade e qualidade do
produto. Preparada com
frutas sãs, limpas e isentas
22 de parasitas e detritos
animais ou vegetais, sem
aditivos e conservantes,
sem açúcar, com aspecto,
cor e aroma próprios da
fruta. Acondicionada em
embalagem
plástica,
atóxica
de
tamanho
uniforme, transparente, de
1kg (um quilo)
VALOR GLOBAL

KG

500

R$ 5,00

R$ 2.500,00

KG

800

R$ 7,50

R$ 6.000,00

R$ 15.250,00

CLÁUSULA SÉTIMA: No valor mencionado na cláusula quarta 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.
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CLÁUSULA OITAVA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das
seguintes dotações orçamentárias:
UNIDADE
GESTORA/ORGÃO:
04.10
–
SECRETARIA
EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

MUNICIPAL

DE

PROJETO/ATIVIDADE - PROGRAMA DE TRABALHO: 2025 – PNAE - MANUTENÇÃO
DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR.
FONTE DE PAGAMENTO: 15
ELEMENTO DE DESPESA NATUREZA DA DESPESA: 3390.30.00
CLÁUSULA NONA: O 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 ao CONTRATADO enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA: O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos
para pagamento do CONTRATADO FORNACEDOR, 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 DÉCIMA PRIMEIRA: Os casos de inadimplência da CONTRATANTE procederse-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O CONTRATADO FORNECEDOR 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 DÉCIMA TERCEIRA: O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo
prazo de 5 (cinco) anos das 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 DÉCIMA QUARTA: É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO
FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade à fiscalização.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O CONTRATANTE em razão a 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 do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO,
deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração
respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A multa aplicada após regular processo administrativo poderá
ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o
caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da
Secretaria Municipal de Educação da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar –
CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº
003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado
final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 0394/2022, RATIFICADA EM 05/07/2022, oriunda do
Processo Administrativo nº 0031/2022, datado de 04/07/2022, pela Resolução CD/FNDE nº
06/2020 com as alterações da RESOLUÇÃO Nº 21/2021) e pela Lei Federal nº 11.947/2009 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o
contrato for omisso.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante
acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: 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 VIGÉSIMA PRIMEIRA: Este Contrato, desde que observada a formalização
preliminar à sua efetivação, por carta, consoante Cláusula Vinte, poderá ser rescindido, de pleno
direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes
casos:
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a. por acordo entre as partes;
b. pela inobservância de qualquer de suas condições;
c. quaisquer dos motivos previstos em lei.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a
entrega total dos produtos adquiridos ou até o dia 31/12/2022.
A Municipalidade se reserva o direito de retirar apenas parte dos materiais desta Chamada Pública.
Após o dia 31 de dezembro de 2022, os saldos restantes serão desconsiderados, sem que caiba aos
contratados, o direito a indenização e/ou reclamação de qualquer natureza.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: É competente o Foro da Comarca de Piatã, Estado da
Bahia, para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual
teor e forma, na presença de duas testemunhas.
PIATÃ (BA), 05 DE JULHO DE 2022.

MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO
MUNICÍPIO DE PIATÃ - BAHIA
CONTRATANTE

ZANONI DE SOUZA MARQUES
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

01 - .....................................................................................
Nome
CPF nº

02 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
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CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO
AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O
EXERCÍCIO DE 2022, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PIATÃ,
ESTADO DA BAHIA Nº 0467/2022.

CONTRATO
GÊNEROS

DE
AQUISIÇÃO
ALIMENTÍCIOS

DE
QUE

CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
PIATÃ
BA
E
A
SENHORA
ELISÂNGELA SILVA
FORMA ABAIXO:

SANTOS

NA

O MUNICÍPIO DE PIATÃ, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.675.681/0001-30, sito à Praça Izidro Viana, nº 38, Centro, CEP 46.765-000,
representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhor Marcos Paulo Santos Azevedo,
brasileiro, com endereço residencial nesta cidade de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000,
portador da cédula de identidade RG nº 680195050, expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 643.986.415-72,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e por outro lado a Senhora
ELISÂNGELA SILVA SANTOS, residente e domiciliada no Povoado Campo Grande, Zona
Rural, Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portadora da Cédula de Identidade
RG nº 0807997528, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrita no
Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 007.628.465-42, DAP SDW0007628465420308211024,
doravante denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições Lei n. 11.947/2009, e
tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo
nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0395/2022, RATIFICADA EM 05/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0032/2022,
datado de 04/07/2022, com fundamento na Lei Federal nº 11.947/2009 e regulamentos, pela
Resolução CD/FNDE 26/2013, Resolução CD/FNDE/MEC n° 04, de 03 de abril de 2015, Lei
Federal nº 8.666/1993, e demais legislações correlatas, as partes acima qualificadas celebram,
entre si, por este instrumento de contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições que
seguem:
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CLÁUSULA PRIMEIRA: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para o exercício de 2022, na Rede Municipal de
Ensino do Município de Piatã, Estado da Bahia, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta,
todos de acordo com a Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº
0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0395/2022, RATIFICADA EM 05/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0032/2022,
datado de 04/07/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios
da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento.
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 R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA: OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES
ARTICULADORAS deverão 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 após o
recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do
fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até o dia 31/12/2022.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com o
cronograma de entregas 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 alimentação no local de entrega,
consoante o anexo deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$ 10.445,00 (dez mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais),
conforme listagem anexa a seguir:
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ITEM

DESCRIÇÃO

5

7

12

13

16

Banana:
Banana
comum,
tamanho médio, grau médio de
maturação. De colheita recente,
boa qualidade, inteira, sem cortes
na casca, machucaduras, bolores
ou outros defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade.
Batata doce: lavada, livre da
maior parte possível de terra
aderente à casca e de resíduos de
fertilizantes. De colheita recente,
boa qualidade, inteira, sem
brotos, rachaduras ou cortes na
casca, machucaduras, bolores ou
outros defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade.
Cebola cabeça branca: roxa ou
mulatinha): cebola sem brotos,
livre da maior parte possível de
terra aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes. De
colheita recente, boa qualidade,
inteira, tamanho médio, sem
brotos, rachaduras ou cortes na
casca, machucaduras, bolores ou
outros defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade.
Cenoura: Livre da maior parte
possível de terra aderente à casca
e de resíduos de fertilizantes. De
colheita recente, boa qualidade,
inteira, sem brotos, rachaduras ou
cortes na casca, machucaduras,
bolores ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e
qualidade.
Couve: Fresca, folhas verdes,
bem firmes, sem manchas e
apodrecimento.

UNID. QUANT. PREÇO/UNI

PREÇO
TOTAL

KG

50

R$ 4,00

R$ 200,00

KG

637,5

R$ 4,00

R$ 2.550,00

KG

440

R$ 5,00

R$ 2.200,00

KG

500

R$ 4,00

R$ 2.000,00

KG

15

R$ 8,00

R$ 120,00
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Feijão Carioca: Apresentar-se
em bom estado de conservação; e
estar isento de impurezas,
fermentação,
mofo,
odores
estranhos e substâncias nocivas à
18 saúde; tipo 1; grãos novos e
claros (tom próximo ao bege).
Embalagem: pacote polietileno,
transparente, incolor, atóxico,
resistente, com PESO LÍQUIDO
DE 1KG.
Polpa Maracujá: Produto não
fermentado, concentrado, obtido
de
fruta,
por
processo
tecnológico
adequado,
que
atenda ao padrão de identidade e
qualidade do produto. Preparada
com frutas sãs, limpas e isentas
22 de parasitas e detritos animais ou
vegetais,
sem
aditivos
e
conservantes, sem açúcar, com
aspecto, cor e aroma próprios da
fruta.
Acondicionada
em
embalagem plástica, atóxica de
tamanho uniforme, transparente,
de 1kg (um quilo)
VALOR GLOBAL

KG

200

R$ 7,50

R$ 1.500,00

KG

250

R$ 7,50

R$ 1.875,00

R$ 10.445,00

CLÁUSULA SÉTIMA: No valor mencionado na cláusula quarta 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/ORGÃO:

04.10

–

SECRETARIA

MUNICIPAL

DE

EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PROJETO/ATIVIDADE - PROGRAMA DE TRABALHO: 2025 – PNAE - MANUTENÇÃO
DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR.
FONTE DE PAGAMENTO: 15
ELEMENTO DE DESPESA NATUREZA DA DESPESA: 3390.30.00
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CLÁUSULA NONA: O 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 ao CONTRATADO enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA: O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos
para pagamento do CONTRATADO FORNACEDOR, 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 DÉCIMA PRIMEIRA: Os casos de inadimplência da CONTRATANTE procederse-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O CONTRATADO FORNECEDOR 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 DÉCIMA TERCEIRA: O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo
prazo de 5 (cinco) anos das 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 DÉCIMA QUARTA: É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO
FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O CONTRATANTE em razão a 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 do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

Página 5/7

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NTHFMZQ3Q0Y5MJG4MZQWNJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
5 de Agosto de 2022
188 - Ano VII - Nº 2092

Piatã

Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO,
deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração
respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A multa aplicada após regular processo administrativo poderá
ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o
caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da
Secretaria Municipal de Educação da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar –
CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº
003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado
final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 0395/2022, RATIFICADA EM 05/07/2022, oriunda do
Processo Administrativo nº 0032/2022, datado de 04/07/2022, pela Resolução CD/FNDE nº
06/2020 com as alterações da RESOLUÇÃO Nº 21/2021) e pela Lei Federal nº 11.947/2009 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o
contrato for omisso.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante
acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: 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 VIGÉSIMA PRIMEIRA: Este Contrato, desde que observada a formalização
preliminar à sua efetivação, por carta, consoante 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 VIGÉSIMA SEGUNDA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a
entrega total dos produtos adquiridos ou até o dia 31/12/2022.
A Municipalidade se reserva o direito de retirar apenas parte dos materiais desta Chamada Pública.
Após o dia 31 de dezembro de 2022, os saldos restantes serão desconsiderados, sem que caiba aos
contratados, o direito a indenização e/ou reclamação de qualquer natureza.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: É competente o Foro da Comarca de Piatã, Estado da
Bahia, para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual
teor e forma, na presença de duas testemunhas.

PIATÃ (BA), 05 DE JULHO DE 2022.

MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO
MUNICÍPIO DE PIATÃ - BAHIA
CONTRATANTE

ELISÂNGELA SILVA SANTOS
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

01 - .....................................................................................
Nome
CPF nº

02 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
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CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO
AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O
EXERCÍCIO DE 2022, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PIATÃ,
ESTADO DA BAHIA Nº 0468/2022.

CONTRATO
GÊNEROS

DE
AQUISIÇÃO
ALIMENTÍCIOS

DE
QUE

CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
PIATÃ
BA
E
O
SENHOR
ANTONIVALDO SOUZA DE ARAÚJO
NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PIATÃ, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.675.681/0001-30, sito à Praça Izidro Viana, nº 38, Centro, CEP 46.765-000,
representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhor Marcos Paulo Santos Azevedo,
brasileiro, com endereço residencial nesta cidade de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000,
portador da cédula de identidade RG nº 680195050, expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 643.986.415-72,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e por outro lado o Senhor
ANTONIVALDO SOUZA DE ARAÚJO, residente e domiciliado no Povoado Limoeiro, Zona
Rural, Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portador da Cédula de Identidade
RG nº 07.460.215-26, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito
no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 697.948.045-68, DAP SDW0697948045682103221145,
doravante denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições Lei n. 11.947/2009, e
tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo
nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0396/2022, RATIFICADA EM 05/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0033/2022,
datado de 04/07/2022, com fundamento na Lei Federal nº 11.947/2009 e regulamentos, pela
Resolução CD/FNDE 26/2013, Resolução CD/FNDE/MEC n° 04, de 03 de abril de 2015, Lei
Federal nº 8.666/1993, e demais legislações correlatas, as partes acima qualificadas celebram,
entre si, por este instrumento de contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições que
seguem:
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CLÁUSULA PRIMEIRA: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para o exercício de 2022, na Rede Municipal de
Ensino do Município de Piatã, Estado da Bahia, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta,
todos de acordo com a Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº
0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0396/2022, RATIFICADA EM 05/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0033/2022,
datado de 04/07/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios
da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento.
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 R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA: OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES
ARTICULADORAS deverão 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 após o
recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do
fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até o dia 31/12/2022.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com o
cronograma de entregas 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 alimentação no local de entrega,
consoante o anexo deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$ 26.250,00 (vinte e seis mil, duzentos e cinquenta reais), conforme
listagem anexa a seguir:
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ITEM

DESCRIÇÃO

UNID. QUANT. PREÇO/UNI

Café em pó: torrado e moído,
isento de sujidades e materiais
estranhos. composição 100%
café puro. Embalagem de 500gr
11 à vácuo, de primeira qualidade.
Embalagem
contendo
especificações do produto, data
de fabricação e prazo de
validade.
VALOR GLOBAL

KG

750

R$ 35,00

PREÇO
TOTAL

R$ 26.250,00

R$ 26.250,00

CLÁUSULA SÉTIMA: No valor mencionado na cláusula quarta 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/ORGÃO:
04.10
–
SECRETARIA
EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

MUNICIPAL

DE

PROJETO/ATIVIDADE - PROGRAMA DE TRABALHO: 2025 – PNAE - MANUTENÇÃO
DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR.
FONTE DE PAGAMENTO: 15
ELEMENTO DE DESPESA NATUREZA DA DESPESA: 3390.30.00
CLÁUSULA NONA: O 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 ao CONTRATADO enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA: O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos
para pagamento do CONTRATADO FORNACEDOR, 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 DÉCIMA PRIMEIRA: Os casos de inadimplência da CONTRATANTE procederse-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O CONTRATADO FORNECEDOR 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 DÉCIMA TERCEIRA: O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo
prazo de 5 (cinco) anos das 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 DÉCIMA QUARTA: É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO
FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O CONTRATANTE em razão a 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 do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO,
deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração
respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A multa aplicada após regular processo administrativo poderá
ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o
caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da
Secretaria Municipal de Educação da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar –
CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº
003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado
final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 0396/2022, RATIFICADA EM 05/07/2022, oriunda do
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Processo Administrativo nº 0033/2022, datado de 04/07/2022, pela Resolução CD/FNDE nº
06/2020 com as alterações da RESOLUÇÃO Nº 21/2021) e pela Lei Federal nº 11.947/2009 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o
contrato for omisso.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante
acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: 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 VIGÉSIMA PRIMEIRA: Este Contrato, desde que observada a formalização
preliminar à sua efetivação, por carta, consoante 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 VIGÉSIMA SEGUNDA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a
entrega total dos produtos adquiridos ou até o dia 31/12/2022.
A Municipalidade se reserva o direito de retirar apenas parte dos materiais desta Chamada Pública.
Após o dia 31 de dezembro de 2022, os saldos restantes serão desconsiderados, sem que caiba aos
contratados, o direito a indenização e/ou reclamação de qualquer natureza.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: É competente o Foro da Comarca de Piatã, Estado da
Bahia, para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual
teor e forma, na presença de duas testemunhas.

PIATÃ (BA), 05 DE JULHO DE 2022.

MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO
MUNICÍPIO DE PIATÃ - BAHIA
CONTRATANTE
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ANTONIVALDO SOUZA DE ARAÚJO
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

01 - .....................................................................................
Nome
CPF nº

02 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
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CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO
AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O
EXERCÍCIO DE 2022, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PIATÃ,
ESTADO DA BAHIA Nº 0469/2022.

CONTRATO
GÊNEROS

DE
AQUISIÇÃO
ALIMENTÍCIOS

DE
QUE

CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
PIATÃ - BA E A SENHORA ELIANE DA
SILVA SANTOS, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PIATÃ, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.675.681/0001-30, sito à Praça Izidro Viana, nº 38, Centro, CEP 46.765-000,
representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhor Marcos Paulo Santos Azevedo,
brasileiro, com endereço residencial nesta cidade de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000,
portador da cédula de identidade RG nº 680195050, expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 643.986.415-72,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e por outro lado a Senhora ELIANE
DA SILVA SANTOS, residente e domiciliada no Povoado Piauí, Zona Rural, Município de Piatã,
Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portadora da Cédula de Identidade RG nº 11.323.854-15,
expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de
Pessoas Físicas sob o nº 321.595.478-83, DAP SDW0321595478831308211244, doravante
denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições Lei n. 11.947/2009, e tendo em
vista o que consta na Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº
0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0397/2022, RATIFICADA EM 05/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0034/2022,
datado de 04/07/2022, com fundamento na Lei Federal nº 11.947/2009 e regulamentos, pela
Resolução CD/FNDE 26/2013, Resolução CD/FNDE/MEC n° 04, de 03 de abril de 2015, Lei
Federal nº 8.666/1993, e demais legislações correlatas, as partes acima qualificadas celebram,
entre si, por este instrumento de contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições que
seguem:
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CLÁUSULA PRIMEIRA: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para o exercício de 2022, na Rede Municipal de
Ensino do Município de Piatã, Estado da Bahia, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta,
todos de acordo com a Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº
0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0397/2022, RATIFICADA EM 05/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0034/2022,
datado de 04/07/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios
da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento.
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 R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA: OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES
ARTICULADORAS deverão 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 após o
recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do
fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até o dia 31/12/2022.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com o
cronograma de entregas 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 alimentação no local de entrega,
consoante o anexo deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$ 19.412,50 (dezenove mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta
centavos), conforme listagem anexa a seguir:
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ITEM

DESCRIÇÃO

5

7

12

15

17

Banana: Banana comum, tamanho
médio, grau médio de maturação.
De colheita recente, boa qualidade,
inteira, sem cortes na casca,
machucaduras, bolores ou outros
defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade.
Batata doce: lavada, livre da maior
parte possível de terra aderente à
casca e de resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa qualidade,
inteira, sem brotos, rachaduras ou
cortes na casca, machucaduras,
bolores ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e
qualidade.
Cebola cabeça branca: roxa ou
mulatinha): cebola sem brotos, livre
da maior parte possível de terra
aderente à casca e de resíduos de
fertilizantes. De colheita recente,
boa qualidade, inteira, tamanho
médio, sem brotos, rachaduras ou
cortes na casca, machucaduras,
bolores ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e
qualidade.
Coentro: Fresco, folhas verdes,
bem firmes, sem manchas e
apodrecimento
Farinha de mandioca: Farinha de
1º qualidade, grupo seca, deve ser
fabricada a partir de matérias
primas limpas, isentas de matéria
terrosa e parasitos. Não pode estar
úmida, fermentada ou rançosa, deve
apresentar odor e cor característica
do produto. Deve ser entregue em
embalagem plástica, atóxica e
resistente com capacidade para 1kg
(um quilograma)

UNID. QUANT. PREÇO/UNI

PREÇO
TOTAL

KG

50

R$ 4,00

R$ 200,00

KG

637,5

R$ 4,00

R$ 2.550,00

KG

880

R$ 5,00

R$ 4.400,00

KG

15

R$ 12,50

R$ 187,50

KG

500

R$ 5,00

R$ 2.500,00
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Feijão Carioca: Apresentar-se em
bom estado de conservação; e estar
isento de impurezas, fermentação,
mofo,
odores
estranhos
e
substâncias nocivas à saúde; tipo 1;
18
grãos novos e claros (tom próximo
ao bege). Embalagem: pacote
polietileno, transparente, incolor,
atóxico, resistente, com PESO
LÍQUIDO DE 1KG.
Polpa de Goiaba: Produto não
fermentado, concentrado, obtido de
fruta, por processo tecnológico
adequado, que atenda ao padrão de
identidade e qualidade do produto.
Preparada com frutas sãs, limpas e
isentas de parasitas e detritos
20
animais ou vegetais, sem aditivos e
conservantes, sem açúcar, com
aspecto, cor e aroma próprios da
fruta.
Acondicionada
em
embalagem plástica, atóxica de
tamanho uniforme, transparente, de
1kg (um quilo)

24

28

29

30

Laranja:
Grau
médio
de
maturação. De colheita recente, boa
qualidade, inteira, sem cortes na
casca, machucaduras, bolores ou
outros defeitos que possam alterar
sua aparência e qualidade.
Tapioca: Farinha de Tapioca de boa
qualidade, livre de impurezas que
impossibilitem
o
consumo.
Embalagem de 1 kg.
Tempero Caseiro: Tempero alho e
sal, com mínimo de 15% de alho.
Deve conter na embalagem, rótulo
contendo a data de fabricação e
validade.
Tomate: tipo salada, grau médio de
maturação, fresco, com coloração e
tamanho uniforme. Livre da maior
parte possível de terra aderente à
casca e de resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa qualidade
sem rachaduras ou cortes na casca,
machucaduras, bolores ou outros

KG

200

R$ 7,50

R$ 1.500,00

KG

250

R$ 7,50

R$ 1.875,00

KG

100

R$ 3,50

R$ 350,00

KG

500

R$ 9,00

R$ 4.500,00

KG

100

R$ 10,00

R$ 1.000,00

KG

50

R$ 7,00

R$ 350,00
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defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade.

VALOR GLOBAL

R$ 19.412,50

CLÁUSULA SÉTIMA: No valor mencionado na cláusula quarta 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/ORGÃO:
04.10
–
SECRETARIA
EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

MUNICIPAL

DE

PROJETO/ATIVIDADE - PROGRAMA DE TRABALHO: 2025 – PNAE - MANUTENÇÃO
DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR.
FONTE DE PAGAMENTO: 15
ELEMENTO DE DESPESA NATUREZA DA DESPESA: 3390.30.00
CLÁUSULA NONA: O 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 ao CONTRATADO enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA: O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos
para pagamento do CONTRATADO FORNACEDOR, 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 DÉCIMA PRIMEIRA: Os casos de inadimplência da CONTRATANTE procederse-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo
prazo de 05 (cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos
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participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para
Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo
prazo de 5 (cinco) anos das 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 DÉCIMA QUARTA: É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO
FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O CONTRATANTE em razão a 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 do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO,
deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração
respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A multa aplicada após regular processo administrativo poderá
ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o
caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da
Secretaria Municipal de Educação da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar –
CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº
003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado
final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 0397/2022, RATIFICADA EM 05/07/2022, oriunda do
Processo Administrativo nº 0034/2022, datado de 04/07/2022, pela Resolução CD/FNDE nº
06/2020 com as alterações da RESOLUÇÃO Nº 21/2021) e pela Lei Federal nº 11.947/2009 e o
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dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o
contrato for omisso.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante
acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: 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 VIGÉSIMA PRIMEIRA: Este Contrato, desde que observada a formalização
preliminar à sua efetivação, por carta, consoante 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 VIGÉSIMA SEGUNDA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a
entrega total dos produtos adquiridos ou até o dia 31/12/2022.
A Municipalidade se reserva o direito de retirar apenas parte dos materiais desta Chamada Pública.
Após o dia 31 de dezembro de 2022, os saldos restantes serão desconsiderados, sem que caiba aos
contratados, o direito a indenização e/ou reclamação de qualquer natureza.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: É competente o Foro da Comarca de Piatã, Estado da
Bahia, para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual
teor e forma, na presença de duas testemunhas.

PIATÃ (BA), 05 DE JULHO DE 2022.

MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO
MUNICÍPIO DE PIATÃ - BAHIA
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CONTRATANTE

ELIANE DA SILVA SANTOS
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

01 - .....................................................................................
Nome
CPF nº

02 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
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CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO
AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O
EXERCÍCIO DE 2022, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PIATÃ,
ESTADO DA BAHIA Nº 0470/2022.

CONTRATO
GÊNEROS

DE
AQUISIÇÃO
ALIMENTÍCIOS

DE
QUE

CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
PIATÃ - BA E O SENHOR LUCINALDO
DA SILVA
ABAIXO:

SANTOS,

NA

FORMA

O MUNICÍPIO DE PIATÃ, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.675.681/0001-30, sito à Praça Izidro Viana, nº 38, Centro, CEP 46.765-000,
representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhor Marcos Paulo Santos Azevedo,
brasileiro, com endereço residencial nesta cidade de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000,
portador da cédula de identidade RG nº 680195050, expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 643.986.415-72,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e por outro lado o Senhor
LUCINALDO DA SILVA SANTOS, residente e domiciliado no Povoado Campo Grande,
Distrito de Cabrália, Zona Rural, Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portador
da Cédula de Identidade RG nº 1363429302, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do
Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 044.139.745-06, DAP
SDW0044139745061702220954 doravante denominado CONTRATADO, fundamentados nas
disposições Lei n. 11.947/2009, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 003/2022,
oriunda do Processo Administrativo nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da
DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 0398/2022, RATIFICADA EM 05/07/2022, oriunda do
Processo Administrativo nº 0035/2022, datado de 04/07/2022, com fundamento na Lei Federal nº
11.947/2009 e regulamentos, pela Resolução CD/FNDE 26/2013, Resolução CD/FNDE/MEC n°
04, de 03 de abril de 2015, Lei Federal nº 8.666/1993, e demais legislações correlatas, as partes
acima qualificadas celebram, entre si, por este instrumento de contrato, mediante as seguintes
cláusulas e condições que seguem:
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CLÁUSULA PRIMEIRA: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para o exercício de 2022, na Rede Municipal de
Ensino do Município de Piatã, Estado da Bahia, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta,
todos de acordo com a Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº
0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0398/2022, RATIFICADA EM 05/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0035/2022,
datado de 04/07/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios
da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento.
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 R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA: OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES
ARTICULADORAS deverão 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 após o
recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do
fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até o dia 31/12/2022.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com o
cronograma de entregas 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 alimentação no local de entrega,
consoante o anexo deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$ 12.200,00 (doze mil e duzentos reais), conforme listagem anexa a
seguir:
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ITEM

DESCRIÇÃO

Banana: Banana comum,
tamanho médio, grau
médio de maturação. De
colheita
recente,
boa
qualidade, inteira, sem
5
cortes
na
casca,
machucaduras, bolores ou
outros
defeitos
que
possam
alterar
sua
aparência e qualidade.
Batata doce: lavada, livre
da maior parte possível de
terra aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa
qualidade, inteira, sem
7
brotos, rachaduras ou
cortes
na
casca,
machucaduras, bolores ou
outros
defeitos
que
possam
alterar
sua
aparência e qualidade.
Cebola cabeça branca:
roxa ou mulatinha): cebola
sem brotos, livre da maior
parte possível de terra
aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa
12 qualidade,
inteira,
tamanho
médio,
sem
brotos, rachaduras ou
cortes
na
casca,
machucaduras, bolores ou
outros
defeitos
que
possam
alterar
sua
aparência e qualidade.

UNID. QUANT. PREÇO/UNI

PREÇO
TOTAL

KG

50

R$ 4,00

R$ 200,00

KG

637,5

R$ 4,00

R$ 2.550,00

KG

440

R$ 5,00

R$ 2.200,00
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Cenoura: Livre da maior
parte possível de terra
aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa
qualidade, inteira, sem
13
brotos, rachaduras ou
cortes
na
casca,
machucaduras, bolores ou
outros
defeitos
que
possam
alterar
sua
aparência e qualidade.
Feijão
Carioca:
Apresentar-se em bom
estado de conservação; e
estar isento de impurezas,
fermentação, mofo, odores
estranhos e substâncias
nocivas à saúde; tipo 1;
18
grãos novos e claros (tom
próximo
ao
bege).
Embalagem:
pacote
polietileno, transparente,
incolor, atóxico, resistente,
com PESO LÍQUIDO DE
1KG.
Polpa de Goiaba: Produto
não
fermentado,
concentrado, obtido de
fruta,
por
processo
tecnológico adequado, que
atenda ao padrão de
identidade e qualidade do
produto. Preparada com
frutas sãs, limpas e isentas
20 de parasitas e detritos
animais ou vegetais, sem
aditivos e conservantes,
sem açúcar, com aspecto,
cor e aroma próprios da
fruta. Acondicionada em
embalagem
plástica,
atóxica
de
tamanho
uniforme, transparente, de
1kg (um quilo)

KG

500

R$ 4,00

R$ 2.000,00

KG

200

R$ 7,50

R$ 1.500,00

KG

250

R$ 7,50

R$ 1.875,00
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Polpa Maracujá: Produto
não
fermentado,
concentrado, obtido de
fruta,
por
processo
tecnológico adequado, que
atenda ao padrão de
identidade e qualidade do
produto. Preparada com
frutas sãs, limpas e isentas
22 de parasitas e detritos
animais ou vegetais, sem
aditivos e conservantes,
sem açúcar, com aspecto,
cor e aroma próprios da
fruta. Acondicionada em
embalagem
plástica,
atóxica
de
tamanho
uniforme, transparente, de
1kg (um quilo)
VALOR GLOBAL

KG

250

R$ 7,50

R$ 1.875,00

R$ 12.200,00

CLÁUSULA SÉTIMA: No valor mencionado na cláusula quarta 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/ORGÃO:
04.10
–
SECRETARIA
EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

MUNICIPAL

DE

PROJETO/ATIVIDADE - PROGRAMA DE TRABALHO: 2025 – PNAE - MANUTENÇÃO
DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR.
FONTE DE PAGAMENTO: 15
ELEMENTO DE DESPESA NATUREZA DA DESPESA: 3390.30.00
CLÁUSULA NONA: O 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 ao CONTRATADO enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
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CLÁUSULA DÉCIMA: O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos
para pagamento do CONTRATADO FORNACEDOR, 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 DÉCIMA PRIMEIRA: Os casos de inadimplência da CONTRATANTE procederse-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O CONTRATADO FORNECEDOR 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 DÉCIMA TERCEIRA: O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo
prazo de 5 (cinco) anos das 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 DÉCIMA QUARTA: É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO
FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O CONTRATANTE em razão a 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 do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO,
deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração
respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A multa aplicada após regular processo administrativo poderá
ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o
caso, cobrada judicialmente.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da
Secretaria Municipal de Educação da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar –
CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº
003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado
final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 0398/2022, RATIFICADA EM 05/07/2022, oriunda do
Processo Administrativo nº 0035/2022, datado de 04/07/2022, pela Resolução CD/FNDE nº
06/2020 com as alterações da RESOLUÇÃO Nº 21/2021) e pela Lei Federal nº 11.947/2009 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o
contrato for omisso.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante
acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: 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 VIGÉSIMA PRIMEIRA: Este Contrato, desde que observada a formalização
preliminar à sua efetivação, por carta, consoante 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 VIGÉSIMA SEGUNDA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a
entrega total dos produtos adquiridos ou até o dia 31/12/2022.
A Municipalidade se reserva o direito de retirar apenas parte dos materiais desta Chamada Pública.
Após o dia 31 de dezembro de 2022, os saldos restantes serão desconsiderados, sem que caiba aos
contratados, o direito a indenização e/ou reclamação de qualquer natureza.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: É competente o Foro da Comarca de Piatã, Estado da
Bahia, para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual
teor e forma, na presença de duas testemunhas.
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PIATÃ (BA), 05 DE JULHO DE 2022.

MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO
MUNICÍPIO DE PIATÃ - BAHIA
CONTRATANTE

LUCINALDO DA SILVA SANTOS
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

01 - .....................................................................................
Nome
CPF nº

02 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
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CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO
AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O
EXERCÍCIO DE 2022, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PIATÃ,
ESTADO DA BAHIA Nº 0471/2022.

CONTRATO
GÊNEROS

DE
AQUISIÇÃO
ALIMENTÍCIOS

DE
QUE

CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
PIATÃ - BA E O SENHOR MAURICIO
PEREIRA DE ALMEIDA SILVA, NA
FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PIATÃ, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.675.681/0001-30, sito à Praça Izidro Viana, nº 38, Centro, CEP 46.765-000,
representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhor Marcos Paulo Santos Azevedo,
brasileiro, com endereço residencial nesta cidade de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000,
portador da cédula de identidade RG nº 680195050, expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 643.986.415-72,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e por outro lado o Senhor MAURICIO
PEREIRA DE ALMEIDA SILVA, residente e domiciliado no Sítio Baleiro, Zona Rural,
Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portador da Cédula de Identidade RG nº
1132741904, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 019.484.015-84, DAP SDW0019484015843105220327,
doravante denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições Lei n. 11.947/2009, e
tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo
nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0399/2022, RATIFICADA EM 05/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0036/2022,
datado de 04/07/2022, com fundamento na Lei Federal nº 11.947/2009 e regulamentos, pela
Resolução CD/FNDE 26/2013, Resolução CD/FNDE/MEC n° 04, de 03 de abril de 2015, Lei
Federal nº 8.666/1993, e demais legislações correlatas, as partes acima qualificadas celebram,
entre si, por este instrumento de contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições que
seguem:
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CLÁUSULA PRIMEIRA: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para o exercício de 2022, na Rede Municipal de
Ensino do Município de Piatã, Estado da Bahia, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta,
todos de acordo com a Chamada Pública nº 003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº
0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
0399/2022, RATIFICADA EM 05/07/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0036/2022,
datado de 04/07/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios
da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento.
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 R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA: OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES
ARTICULADORAS deverão 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 após o
recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do
fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até o dia 31/12/2022.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com o
cronograma de entregas 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 alimentação no local de entrega,
consoante o anexo deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$ 15.486,00 (quinze mil, quatrocentos e oitenta e seis reais),
conforme listagem anexa a seguir:
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ITEM

DESCRIÇÃO

1

2

6

7

13

14

Abacaxi:
Abacaxi,
tamanho
médio, grau médio de maturação.
De
colheita
recente,
boa
qualidade, inteira, sem cortes na
casca, machucaduras, bolores ou
outros defeitos que possam alterar
sua aparência e qualidade
Abóbora: livre da maior parte
possível de terra aderente à casca
e de resíduos de fertilizantes. De
colheita recente, boa qualidade,
inteira, tamanho médio, lisa, com
polpa intacta, com coloração
típica da variedade. Não deve
apresentar machucaduras, bolores
ou outros defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade.
Banana da Terra: Banana da
terra, tamanho médio, grau médio
de maturação. De colheita recente,
boa qualidade, inteira, sem cortes
na casca, machucaduras, bolores
ou outros defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade.
Batata doce: lavada, livre da
maior parte possível de terra
aderente à casca e de resíduos de
fertilizantes. De colheita recente,
boa qualidade, inteira, sem brotos,
rachaduras ou cortes na casca,
machucaduras, bolores ou outros
defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade.
Cenoura: Livre da maior parte
possível de terra aderente à casca
e de resíduos de fertilizantes. De
colheita recente, boa qualidade,
inteira, sem brotos, rachaduras ou
cortes na casca, machucaduras,
bolores ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e
qualidade.
Chuchu: De colheita recente, boa
qualidade
sem
manchas,
machucaduras, bolores ou outros
defeitos que possam alterar sua

UNID. QUANT.

PREÇO
PREÇO/UNI TOTAL

KG

300

R$ 5,00

R$ 1.500,00

KG

570

R$ 3,00

R$ 1.710,00

KG

100

R$ 5,00

R$ 500,00

KG

637,5

R$ 4,00

R$ 2.550,00

KG

500

R$ 4,00

R$ 2.000,00

KG

1000

R$ 2,00

R$ 2.000,00
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aparência e qualidade
Coentro: Fresco, folhas verdes,
15 bem firmes, sem manchas e
apodrecimento
Feijão Carioca: Apresentar-se em
bom estado de conservação; e
estar isento de impurezas,
fermentação,
mofo,
odores
estranhos e substâncias nocivas à
18 saúde; tipo 1; grãos novos e claros
(tom
próximo
ao
bege).
Embalagem: pacote polietileno,
transparente, incolor, atóxico,
resistente, com PESO LÍQUIDO
DE 1KG.
Laranja:
Grau
médio
de
maturação. De colheita recente,
boa qualidade, inteira, sem cortes
24
na casca, machucaduras, bolores
ou outros defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade.
Mamão: tamanho médio, grau
médio de maturação. De colheita
recente boa qualidade, inteira, sem
26 cortes na casca, machucaduras,
bolores ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e
qualidade.
UVA: Uva comum, tamanho
médio, grau médio de maturação.
De
colheita
recente,
boa
31 qualidade, inteira, sem cortes na
casca, machucaduras, bolores ou
outros defeitos que possam alterar
sua aparência e qualidade
VALOR GLOBAL

KG

20

R$ 12,50

R$ 250,00

KG

150

R$ 7,50

R$ 1.125,00

KG

100

R$ 3,50

R$ 350,00

KG

243

R$ 7,00

R$ 1.701,00

KG

150

R$ 12,00

R$ 1.800,00

TOTAL

R$ 15.486,00

CLÁUSULA SÉTIMA: No valor mencionado na cláusula quarta 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:
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UNIDADE
GESTORA/ORGÃO:
04.10
–
SECRETARIA
EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

MUNICIPAL

DE

PROJETO/ATIVIDADE - PROGRAMA DE TRABALHO: 2025 – PNAE - MANUTENÇÃO
DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR.
FONTE DE PAGAMENTO: 15
ELEMENTO DE DESPESA NATUREZA DA DESPESA: 3390.30.00
CLÁUSULA NONA: O 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 ao CONTRATADO enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA: O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos
para pagamento do CONTRATADO FORNACEDOR, 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 DÉCIMA PRIMEIRA: Os casos de inadimplência da CONTRATANTE procederse-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O CONTRATADO FORNECEDOR 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 DÉCIMA TERCEIRA: O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo
prazo de 5 (cinco) anos das 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 DÉCIMA QUARTA: É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO
FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O CONTRATANTE em razão a supremacia dos interesses
públicos sobre os interesses particulares poderá:
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a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse
público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO,
deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração
respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A multa aplicada após regular processo administrativo poderá
ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o
caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da
Secretaria Municipal de Educação da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar –
CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº
003/2022, oriunda do Processo Administrativo nº 0071/2022, datado de 09/05/2022, e o resultado
final da DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 0399/2022, RATIFICADA EM 05/07/2022, oriunda do
Processo Administrativo nº 0036/2022, datado de 04/07/2022, pela Resolução CD/FNDE nº
06/2020 com as alterações da RESOLUÇÃO Nº 21/2021) e pela Lei Federal nº 11.947/2009 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o
contrato for omisso.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante
acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: 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 VIGÉSIMA PRIMEIRA: Este Contrato, desde que observada a formalização
preliminar à sua efetivação, por carta, consoante 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;
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c. quaisquer dos motivos previstos em lei.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a
entrega total dos produtos adquiridos ou até o dia 31/12/2022.
A Municipalidade se reserva o direito de retirar apenas parte dos materiais desta Chamada Pública.
Após o dia 31 de dezembro de 2022, os saldos restantes serão desconsiderados, sem que caiba aos
contratados, o direito a indenização e/ou reclamação de qualquer natureza.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: É competente o Foro da Comarca de Piatã, Estado da
Bahia, para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual
teor e forma, na presença de duas testemunhas.

PIATÃ (BA), 05 DE JULHO DE 2022.

MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO
MUNICÍPIO DE PIATÃ - BAHIA
CONTRATANTE

MAURICIO PEREIRA DE ALMEIDA SILVA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

01 - .....................................................................................
Nome
CPF nº

02 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
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MÊS REF:

8

DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2022 NA FONTE DE CONVÊNIO

Item

Código da Receita

Fonte

Descrição

Previsão (A) B=ArrecAcum

E=Excesso/Déficit
(B-A )

1 1.3.2.1.01.0.1.01.17.00

9.2.24

Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos
Vinculados - Transferencias de Convênios da União

2 1.3.2.1.01.0.1.01.18.00

8.2.24

Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos
Vinculados - Transferencias de Convênios do Estado

3 2.4.1.4.54.0.1.01.00.00

9.2.24

Transf. de Convênios da União Destin. a Prog. de Infra. em
Transporte - Pavim. de Ruas - Principal

0,00

286.500,00

286.500,00

4 2.4.1.4.54.0.1.02.00.00

9.2.24

Transf. de Convênios da União Destin. a Pavimentação
Asfaltica - Convênio nº 907704/2020

0,00

3.446.263,80

3.446.263,80

5 2.4.1.4.54.0.1.03.00.00

9.2.24

Transf. de Convênios da União Destin. a Pavimentação
Asfaltica - Convênio nº 916672/2021

0,00

1.174.450,34

1.174.450,34

6 2.4.2.2.99.0.1.01.00.00

8.2.24

Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de
Suas Entidades - Convênio SUDESB - Reforma do Estádio

24 Total

UTILIZADO
MAIO

UTILIZADO
JUNHO

UTILIZADO
JULHO

UTILIZADO
AGOSTO

UTILIZADO UTILIZADO UTILIZADO UTILIZADO
SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

TOTAL
UTILIZADO

SALDO DO
EXCESSO

2.700,00

31.972,56

29.272,56

0,00

29.272,56

1.000,00

4.373,69

3.373,69

0,00

3.373,69

283.789,59

2.710,41

3.446.263,80

0,00

1.174.450,34

0,00

0,00
3.700,00

308.161,15
5.251.721,54

283.789,59
1.148.754,60

1.174.450,34

308.161,15
5.248.021,54

2.297.509,20

308.161,15
283.789,59

1.456.915,75

308.161,15
2.297.509,20

1.174.450,34

-

-
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5.212.664,88

0,00
35.356,66

