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Atos Administrativos

A· í:r ~IWR
PECUÁRIA

BRASIL
ACORDO DE COOPE RAÇÃO TÉCN JCA

ACT Nºl OS0/2022

ACORDO DE COO P RAÇÃO TÉCN ICA QUE
ENTRE sr CELEBRAM o MUN ICÍP IO P!AT À,
ESTA DO DA BA HIA PO R lNT RMÉ DI O DA
DE
M UN IC IPAL
S EC RETA RI A
AGRI CULTURA E EXPA NSÃO ECONÔ MI CA ,
E A CON FEDERAÇÃ O N ACIONA L D OS
AGRICULTORES
FA MILIA R ES
E
EMP REENDEDORES FA MIU A RES RUR A IS
DO B RA S IL -C ONAFE R PARA OS FIN S QUE
MENCIONA .

A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRJCULTORES FAMil... lA RES E
EMPREENDEDORES FAMl.LIARES RURAJS DO BRASIL -CONAFER/BR,
Associação Privada, inscrita no CNPJIMF sob o nº 14.815 .3 52/0001-00, com sede no Bl oco
A - Asa Sul SCS quadra 06, Edifkio Guanabara CEP: 70352-020 , Bras íli a/DF, neste ato
representado por seu Presidente, o senhor CARLOS ROBERTO FERREIRA LOPES,
brasileiro, casado, agricultor, portador do docwnento de identidade RG: 4449071 SSP-GO e
CPF : 905.698.811-53, e, de outro lado, o MUNICÍPIO DE PIAT Ã, Estado da Bahia, por ora
representado por Prefeito MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO, portador do CPF:
643.986.415-72 e RG nº 680195050 por intcm1édio da Secretaria MunicipaJ de
Agricultul'a , pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.675.681/0001 . 30, sediada na praça dos Magisu-ados n~ 20, Centro, CEP- 46765-000, na cidade de Píatã, neste
ato representado por seu Secretário Sr. JEAN CLEBER MACEDO, inscrito no CPF nº.
048.084.765-76 e RG nº 47.724.507-9, residente no Povoado do Cangussú, zona rum !,
municip io Piatã-Ba, CEP 46765-000, resolvem celebrar o presente Acordo de Cooperação
Técnica, que será regido, no que couber pela Lei nº 8.666, de 21106/93 , Lei nº 13 .303/201 6 e
pela Lei n. 10.973/2004 e suas alterações subsequentes, bem como pelas seguintes cláusul as
e condições:
J

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O Presente Acordo de Cooperação Técnica tem por objeto a in tegração de es forço ~
entre as partes para a execução, do PROGRAMA MA IS PECUÁRIA BRA SIL no
Município de Piatã como forma de aprimoramento das açõ~s que pr porc1onem o
melhoramento genéti co do rebanho leiteiro e de corte do Município.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os trabalhos objeto deste Acor
serão executados em
confmmidade com as descrições constantes no documen
den ominado "Pl ano de
Traba lho", o qual, uma vez rubricado pelas Partes pass ai egrar o presente instrumento,
independente de transcrição, sob a forma de Anexo I.
com a CONAFER
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e ·e ·ularú o tta balh ora pactuados, con fo nn e pl ano de traba lho, e de acordo e m os
in tcrc:s dos pa rtíc ipe .
[

LÁUSU LA SEG UNDA- OB RJGAÇ ÕES ESP EC IAIS
V isa ndo a reali zação do obj eto es tabelecido, as partes,
assumi da neste Acordo , comprometem-se especialme nte a:

H l ~m

da dem ais ob riga ções

1 - Obrigações da SECRET ARlA MUNICIPAL :
a) Responsabilizar-se pela indicação das família s e das propri edades a se rem
beneficiadas por estas ações;
b) Constatar que as famílias beneficiadas possuem residência e domicíli o no município;
c) Garantir que as propriedades e os rebanhos a serem beneficiados tenh am cond ições
mínimas para a execução do programa Mais Pecuária Brasil , conforme AN EXO Ir;
d) Indicar as raças com maior potencial de adaptação e rendimento de acord o com as
condições e aptidões locais e enviar o pedido das doses para o técni co <la CO
FE R;
e) Garantir que os beneficiários estejam em plena atividade pecuária e direcioná-los para
a efetuação do cadastro, bem como o cadastro de todos os membros da fam íli a que
também serão beneficiados pelo programa mais pecuá1-ia Brasil ;
f) ResponsabiJízar-se pelo transporte do técnico da CONAFER para visitas téc nicas e
realização dos trabalilos;

g) Participar de visitas técnicas, treinamentos, seminários e evento s re lacionado
atividades do projeto;

à

h) Participar ativamente das ações implantadas no Programa Mais Pecuária Bras il;
i) Seguir as orientações técnicas das ações do projeto;
j) Os municípios beneficiários das ações do Programa Mais Pecuária Brasil , deve ào
assinar um teimo de adesão juntamente com as famílias benefi ciar ia no qual estarã o
especificadas a fu nções e atribuições de cada part e;
k) Disponibilizar o quadro técni co, para atu r cm conjunto com a CONAF R na
execução e.los . crviços de assi stcncia técnica capacitações defluíd os no plano de
trabalho;
1) Parti ci par, cooperati vamente junto a CONA FER, na promoção

encontros, c ur os, tre inumenlo, direcio nados as aç ões constantes no pl an

n-

Obrigações da CONAFER

a) Executar, orientar e ti cali za r a proccs o deste, em e n
Trabalho, morm ente qu anto ao ac ompanh amento da.
verifi cação da exata reali zação da ativ idades e avali aç·- d

com o Plano de
executad as,

2
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b) abcrá à C0 1 A FER execut ar os trabalhos de Campo, acompanh ado do respon áve l
técnico do municí pio;
c) A CONAFER compromete-se a entrega r até 600 prenhezes por ano no muni cípio,
totalizand o 2.400 (<luas mil e quatrocentas) prcnh ezcs ao fi nal do programa, podendo este
núm ero ser meno r de aco rdo com o tam anho do rebanho do municípi o ou da disponibilidade
de animais aptos. Cada prenhez será confirmada através de diagnósti co de gestação fe ito
por ultrassonogralía no período de no mínimo 60 dias após a IATF. Este di agnóstico deve
ser realizado por um técnico <la CONAFER.
d) Caberá a CONAFER responsabilizar-se pelo trein amento do técni co que fará pa11c do
referente processo, este treinamento poderá ocorrer de maneira presencial ou vi11Ual , de
acordo com a disponibilidade da equipe da CONAFER;
e) O Programa Mais Pecuária Brasil é de responsabilidade da CONAFER, sendo a
Con federação a fomentadora dos recursos e se responsabilizando pela logísti ca das doses
para inseminação dos rebanhos bovinos dos produtores selecionados e enquadrados nos
requisitos.
t) Comunicar a Secretaiia/Entidade executara, com antecedênci a mín ima de l Odias, sobre
a impossibilidade de realização de qualquer atividade descrita no cronograma de execução.
1

CLÁUSULA TERCEIRA - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

Fica assegmada à Secretaria, por intennédio dos seus órgãos responsáveis. a
prerrogativa de conservar a autoridade notmativa e o exercício do controle e da fisc alização
sobre a execução deste Acordo.

PARÁGRA FO PRIMEIRO: Para coordenar, superv1s10nar e exercer a gestão deste
Acordo, a CONAFER!BR e a Secretaria, desde já designa cada um a, um técni co de níve l
superi or, integrante dos respectivos quadros permanentes de pessoal , confo nne abaixo
identificados :
a) Pela CONA FER/BR:
Nome: Carl os Vinici us da Silva Nascim enro
Estado civil : Di vorciado
Cargo: Coordenador Técni co
Endereço Trabalho: Ses. Q. 06, BI A LI 2261234 Asa Su l, Bras ília - DF, CEP 71.6 15-560
Telefone : (9 1) 98456-3677
E-mail: cvnasc imento _ vet@outl ook.com

b) Pela SECRETARIA MUNICIPAL
No me: lvair Alfredo de Matos
Estado civil : Casado

3
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Fo1111açiio: Engenheiro Agronomo
Telefone Cel ular: (71) 99375-2587
E-mai 1: scc.agri culturapiata(a;.gmail .com
1

CLÁUSULA QUARTA - RESPONSABILIDADE

Os empregados sob responsabilidade da SECRETARJ A MUNICTPAL no apoio à
execução deste Acordo não terão qualquer vinculação com a CONAFER, monnen te de
natureza trabalhista ou civil, responsabilizando-se a Secretaria pelos res pec ti vos di rei tos e
deveres trabalhi stas, previdenciários e fiscai s, independentemente de qualquer
envo lvimento da CONAFER.
1

CLÁUSULA QUINTA: RECURSOS FINANCEIROS
Os recw·sos materiais e humanos, necessários à execução <las ati vi dades resul tantes
deste Tenno, serão providenciados dentre os recursos orçamentários própri os, ou de fo ntes
externas, não ocorrendo transferên cia fin anceira entre os partícipes, podendo estes er
provenientes de organismos governamentais ou privados, naci onai s ou intern;-iciona is,
devidamente estabelecidos em Plano de Trabalho, cm confonnidade com o disposto na Lei
8666/93.

l cLÁUSULASEXTA-PROPRIEDADEINTELECTUAL
Considerando a natureza das atividades que serão executadas no âmbito deste Acordo,
não são esperados qualquer invento, aperfeiçoamento ou inovação, obtenção de proce so
ou produto, privilegiável ou não, oriundo da sua execução.
PARÁGRAFO ÚNICO: As Partes obrigam-se, por si e por seus sucessores, a qua lquer
título, a observar o disposto nesta Cláusula, mesmo após o térmi no da vigência des te
Acordo.
1 CLÁUSULA

SÉTIMA - DIVULGAÇÃO

a) Qualquer das partes se for o caso, poderá publicar resultado · 111ai • de pesquisas
desenvolvidas por fo rça deste Acordo, sem intuito econômico e para fins meramente de
divul gação científica. A parte que o fizer obriga-se a consignar destacad ment a
presente cooperação, bem como, qua lquer que s~j a o veícul o de comunicação, a remeter
pelo menos 05 (cinco) exemplares de cada edição, à outra parte, no prazo máx imo de
trin ta dias, con tados da data de sua publicação ou edição.
b) Pelo presente instrnmcnto a Secretaria Muni cipal autoriza a CONAFER a uti lizar e
veicular produções audi ovisuais reafüadas para fin s de public idade insti tucio nal,
materi ais publicitários e promocionais para fins d
1ntemet, redes soeiais, jornais, revistas, panfl~e~~..o.ui.t+t~!eflllJmI"tqtlrer1Trrrrr:[Çllru-;áe-------
número de inserções e rcprodu .• .
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PA RÁ GRA r o ÚNICO: As parles, por si e por seus ucessores, a qualq uer tí tu lo, obrigamsc a observar o di posto na Cláusu la Scx ta, bem como ne la Cl<i usula, mesmo ar ó · o
términ o da vigênci a deste Acord o.
CLÁ
USULA OITAVA - VIGÊNCIA
~~~~~~~~~~-]
'--

1

Parágrafo primeiro: O presente acordo terú vi gência pelo prazo de 12 (doze) meses com
início a partir da sua assinatura, podendo ser renovado ao fi 111 do período por mais 12 (doze)
meses e assim em diante até concluir o perí odo de 48 (quarenta e oito) meses, mediante
formali zação de Termo Aditivo precedida de solicitação em no mínimo 30 (trin ta ) dias
antes do término da vigência do Acordo.
Parágrafo segundo: É condição para prorrogação do Acordo, que a Secretaria apresente
efetivo desenvolvimento do projeto nos estabelecimentos beneficiados.
1

CLÁUSULA NONA- RESCISÃO
O presente ACT - ACORDO DE COOPERAÇ ÃO TÉCNICA fi rmado en tre
CONAFER e a SECRETARIA MUNICIPAL poderá ser rescindido a qual quer tem po, sem
previsão de multa, encargos ou ônus a qualquer das partes, devendo apenas haver uma
comunicação prévia
no período de 30 (trinta) dias que antecede a data da resci ·ão .

1

CLÁUSULA DÉCfMA - DENÚNCf A
Qualquer das pm1es poderá denunciar o presente Acordo, a qualquer tempo,
independente de justo motivo, fazendo jus aos beneficíos já au feri do e arcando com a
responsabilidades das obrigações assumidas durante a vigência.

1

CLÁUSULA DÉCIMA-rRIMEIRA - PUBLICAÇÃO
O extrato do presente Acordo será levado à publicação , p la CONAF R, no Diário
Ofi cial da Un ião, bem como pelo Muni cípio no Diário Oficia l Municipal até o qu into dia
útil do mês subsequente ao da sua assinatura, para ser pub licado no prazo de 20 (vi nte) dias
daq uela data, sendo a pu blicação condi ção in<lispcn. ávc l à sua cfi cáfr .

1

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA AD ES AO
Os produtores indi cados pelo MUNfCIPI O. deverão ter as condi ções mín imas para o
recebimento do melhorame nto genético e estarem em plena ati \tidadc pecuária.

CLÁ USULA DÉCIMA- TERC EIRA - FORO

Acordo, as partes elegem o Foro da comarca de Bra.;;íJia - DF, com renúncia prév ia e
5
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"'' l'rt·ssa d · :11nl1as as parit·s 11 q11alqu ·r m1l1\1, p1) r 11111 is pri il ·gind11 qu · ~: ·,i11 011 s · lorn '.

E, assim. pnr e_- inrcm j uslas \.'. óll'1lrd:1dus, llS p:lrl c,' lirn1:1111

1)

pr 'Sê lll '

r

'l'lll ll

d.

' onp ·rn 'iil) Tl- ·nica, t:lll tL (tr0s) ins de ig1wl tcor l' l'or11111 , pnrn 11111 s ú d ~ ilo , 11 ;1 prcs · 11 ~· u

das ll'Slcnrnnhas abai:-w 1111mc:1<l:i e suhsni la .

Pial i'i-Hn, 1Xde .IUI .110 de 20 22.

TESTEMUNHAS:

1.· ~~~-!~~~~~--.=
-----..
~
.~~~~~~~~
ome: Fr_an
ra N l:i ni:i Bezerra
CPF: 04 8.634.283 -24

..,
~~~~~~~~~~~~~~

Nom :
CP F:
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ANE XO 1 - PLANO DE TRABALHO

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE SEC ETAR IA E CON A

t. Dados cu d ustruis

----ic' NPJ
I Entidade Proponente
CONt\FF.R (CONFEDERAÇÃO Nt\C ION/\L DOS AGRI CULTOR ES f-'A MTLIA RES 14 . 15.352/0 00 1-00
I'. EMPR EE ND EDORES FAMILIAR ES RU RAI S)
Endereço:
1-l LOCO A - ASA SUi. ses QUADR/\ 06, ElllFiCIO GU/\I\' •\BMl i\
r l>Drfrlcfonc
Cidade:
rE P
6 1 3548-4360
7035 2-020
DF
l3RASILIA
---

O r~ão

,E.A

1lJF

ic PF
)05. 698.8 1 1-53

Nome do Responsável
:~ ARLOS

ROB ERTO t:ERREIRA LOPES

~argo

C I I Orgão Expedidor

M :ilrícula

t unçiio

RESIDENTE

144907 1 SSP-GO
2. Outros participes
2.1.

IC NPJ / CPF

Nome

r 3.675 .68t .ooo 1130

PREFEITURA MUNICIPAL
Endereço

PRAÇA lZIORO VIANA

~EP

IUF
BAHIA

~ id:idc

PIATÀ

6765-000

~) DO/Telefon e
77)34 792499

IC I I Orgâo Expedidor

!Cargo

kí SOl 95050 SSP/BA

PREF EITO

F un\·ão

ic EP
14ü765 -000

Endereço:

RUA ALFREDO SOARES, N° 2 10
2.2.
Nome
SECRETARIA
ECONOMJCA
E ndereço

M UNICIPAL

DE

-

C PF
'í43.986.4 I 5-72

Nome do Rcsponsúvcl
MA RCOS PAULO SANTOS AZEVEDO

AGRICULTUR A

PRAÇA DOS MAGISTRADOS, N" 20, CEN TR C

UF

DDDffclcfonc

BAHI ·

clul:tr d o S cc.

77)99 1Ci9- 5 98

Função
'EP

ARURAL, Ml

6765-000

E-Mail dlt Sccrcta1;a :
SEC.A GRI CU LTUfü\PI AT A u CMA I L.COM
7
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n c~ cri ç ão

do projeto
Período de E ecu,·ão

3. 1 Tín1lo:
\ 'ORDO DE COOPERA ÀO TÉCN I /\ QUE E TR E sr CE LEB AM A
E RETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E A CONFEDERA ÇÃO
1 A IONAL DOS AGR ICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDOR ES

·J\MILIARE RURAIS DO BRASIL - CONAfER.

1 - - --

---,----j

Início

Va lld ad

07/2022

07/2023

3.2 Identificação do objeto :
O Presente Acordo de Cooperação Técnica tem por objeto a integração de esforços en tre as partes

para a execução, <lo PROGRAMA MAIS PECUÁ RIA BRASIL no Municíp io <lc J>iatà, Esta tlo <l a Bah ia
como fomia tlc aprimor<unenlo das ações que proporcionem o melhoramento genético <lo rebanho leiteiro
e de corte.
3.3 Justificativa da proposição:

MELHORAMENTO GENÉTICO DOS REBANHOS BOVINOS DOS PEQUENOS E MÉDJOS
PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE PIATÃ-BA.
3.4 Especificação das atividades:

1. Cadastramento das propriedades mrais;

2. Identificação animal;
3. Treinamento e Capacitação;
4. Controle Sanitário;
5. Manejo Reprodutivo;
6. Assistência técnica e acompanhamento.

4. Cronograma de execução

2022, 2023, 2024 e 2025 (meses)

Metas

OI

02

03

04

05

06

07

08

09

10

01

X

X

X

~

02

X

X

X

X

03

X

04

X

X

~

05
06

X

X
X

X

,

X

12

11

X

X

X
X

X

X

5. Obrigação das partes
5.1 . Responsabilidades da Secretaria Municipal:

a) Responsabilizar-se pela indicação das famí li as e das propri edades a se rem
benetíciadas por estas ações;
8
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b) Constatar que
muni ípio ;

a.<;

famí lias benefi ciadas r ossuem residên cia e domicílio no

c) Garantir qu as prop1iedades e o rebanhos a serem beneficiados tenham
condições mínimas para a execução <lo programa Mais Pecuária Brasi l, conforme
ANEXO TI ;
d) Indicar as raças com maior potenci al de adaptação e rendimento de acordo com as
condições e aptidões locais e enviar o pedido das doses para o técnico da CONAFER;
e) Garantir que os benefici ários estejam em plena atividade pecuária e di recioná-los
para a efetuação do cadastro, bem como o cadastro de todos os membros da família
que também serão beneficiados pelo programa mais pecuária Brasi l;
t) Responsabilizar-se pelo transpo11e do técnico da CONAFER para visitas técnicas
e realização dos trabalhos;

g) Participar de visitas técnicas, treinamentos, seminários e eventos relacionados às
atividades do projeto;
h) Participar ativamente das ações implantadas no Programa Mais Pecuária Brasi l;
i) Seguir as orientações técnicas das ações do projeto;
j) Os municípios beneficiários das ações do Programa Mais Pecuária Brasil , deverão
assinar um tenno de adesão juntamente com as famílias beneficiarias no qu al estarão
especificadas as funções e atribuições de cada parte;
k) Disponibilizar o quadro técnico, para atuar em conjunto com a CONAFER na
execução dos serviços de assistência técnica e capacitações definidos no plano de
trabalho;
1) Participar, cooperativamente junto a CONAFER, na promoção e realização de
encontro , cursos, treinamento, direcionados as ações constantes no plano de
trabalho.
5.3. Responsabilidades da CONAFER:

a) Executar, orientar e fiscalizar os trabalhos, em on onância com o Plano de Trabalho,
mormente qu anto ao acompa11hamento das atividades a erem executadas, veri fi cação
da exata realização da, atividades e avaliação dos re-ultados;
b) Caberá à ONAFER execurar os trabalhos de
técnico do município;
e) A CONAFER compromete-se
iscenta ) prenhezes por ano no
município, totaJizando 2.400 ~uas-mt e qu atrocentas) prenheze ao final do programa,
podendo este número ser menor de acordo com o tamanho do rebanho do município ou
da disponibilidade de animais aptos. Cada prenhez será confimiada através de
9
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diagnostico de gestação fe ito por ult rassonografia no período de

11 0

mínimo 60 dias

apó, a IJ\TF. E te diagnósti co de e ser realizado por um técnico da CONAF R.
d ) Cab rá a CONAFER responsabili zar-se pelo tre inamento do técnico que fará parte
do referente processo, este treinam ento poderá ocon-er de maneira presencial ou virtual ,
de aco rdo co m a disponibilidade da equipe da CONAFER;

e) O Programa Mais Pecuária Brasil é de responsabilidade da entidade CONAFER,
sendo a Confederação a fomentadora dos recursos e se responsabilizando pel a logísti ca
das Joses para inseminação dos rebanhos bovinos dos produtores selecionados e
enq uadrados nos requisitos.
t) Comunicar a Secretaria/Entidade executara, com antecedência de 1O dias, sobre a
impossibilidade de realização de qualquer atividade descrita no cronograma de
execução .

6. Aprovação dos partícipes

PIATÃ- BA, 18 de JULHO de 2022.
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Condicões míni mas para execução do Progra ma Mai Pecuária Brasil
1. Da prop riedade:
a.

Estrada de acesso para veícu los;

b. Curral em condição de uso;
c. Local para contenção adequada dos animais;
d. Pasto com cerca que contenham os anim ais;
e. Pastos que supram a necessidade nuti-icional dos anima is e plancjamc11lo para
época da seca;
f.

Cochos cm quantidade e tamanho adequado para mineralização;

2. Do rebanho:

a. Estar em dia com o Órgão de Defesa Sanitári a estadual ;
b. Estar vennifugado;
c. Apresentar no dia do início do protocolo escore de condição corporal (ECC)
mínimo de 2,5 muna escala de 1 a 5;
d. Apresentar no dia da inseminação artificial manutenção ou melhora no ECC;
PlATÀ - BA, 18 de JULHO de 2022 .
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