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CONTRATO N° 0726022018

O MUNICIPIO DE MATINA, ESTADO DA BAHIA, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA inscrita no CNPJ: 28.151.998/0001-44, situada à com sede na
Rua Riacho de Santana, s!n, Centro, Matina, Estado da Bahia, neste ato representado pela
Secretária Municipal de Educação Lucilene Neves Cardoso Souza, portador da Carteira de
Identidade n° 572139764 e CPF n° 603.177.015-68, doravante denominada Contratante, e de
outro lado, Edilso Fernandes Batista, residente na Fazenda Cavalo Russo, Zona Rural Município
de Matina - Bahia, portador do RG n° 09.246.334-76 SSP/BA e CPF n° 288.181.958-32, aqui
denominada de CONTRATADO, estão justas e acertadas para celebrarem o presente contrato,
fundamentados nas disposições Lei n° 11.947/2009, e tendo em vista o que consta na Chamada
Pública n° 01/2018-CP. resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou
Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar no Município de Matina - Ba, para o
atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar / PNAE cuja descrição detalhada bem
como as obrigações assumidas pela mesma, consta do processo licitatório na modalidade de
CHAMADA PUBLICA n°. 01/2018-CP.
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$ 20.000,00 (vinte mil
reais) por DAP/ano, 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, sendo o prazo do fornecimento até 31
de dezembro de 2018 ou até a entrega total dos produtos adquiridos.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a
programação do SEMAE;
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:
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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$ 19.005,00 (dezenove mil e cinco reais), sendo este valor total da DAP n°;
SDW0288181958322911171240, conforme o julgado na Chamada Pública n° 0112018-CP, com a
listagem anexa a seguir:
ITEM

01

07

08

20

24

UNID. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO
Abóbora, orgânica, in natura,
consistência firme, de primeira
qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita a
manipulação, o transporte e a
2.500
kg
condições
em
conservação
adequadas para o consumo. Com
4 375 00
1,75
ausência de mofo, umidade,
sujidades,
machucaduras,
parasitas e larvas.
Cebola Branca, orgânica, in
característica,
cor
natura,
de primeira
firme,
consistência
qualidade, a fim de permitir a
manipulação, o transporte e a
150
kg
condições
em
conservação
300,00
2,00
adequadas para o consumo. Com
a ausência de mofo, umidade,
sujidades,
machucaduras,
parasitas e larvas.
Cebola Vermelha, orgânica, in
característica,
cor
natura,
consistência firme, de primeira
qualidade, a fim de permitir a
manipulação, o transporte e a
100
kg
condições
em
conservação
200,00
2,00
adequadas para o consumo. Com
a ausência de mofo, umidade,
sujidades,
machucaduras,
parasitas e larvas.
Mandioca, orgânica, in natura, cor
característica. consistência firme,
de primeira qualidade, a fim de
o
manipulação,
permitir
a
7.000
transporte e a conservação em kg
10.360,00
1.48
para
o
adequadas
condições
consumo. Com a ausência de
mofo, umidade, machucaduras,
sujidades, parasitas e larvas.
Maxixe, orgânica, in natura, cor
característica, consistência firme,
de primeira qualidade, a fim de
manipulação,
o
a
permitir
100
transporte e a conservação em Kg
condições adequadas para °
170,00
1,70
consumo. Com a ausência de
mofo, umidade, machucaduras,
sujidades, parasitas e larvas.
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Melancia, orgânica, in natura, cor
característica, consistência firme,
de primeira qualidade, a fim de
permitir
a
manipulação,
o
transporte
e
a
conservação
em
kg
6.000
25
condições adequadas para o
consumo. Com a ausência de
mofo, umidade, machucaduras,
sujidades, parasitas e larvas.
Valor total R$: 19.005,00 (dezenove mil e cinco rea s)

0,60

3.600,00

CLÁUSULA SÉTIMA:
No valor mencionado na cláusula sexta 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 da seguinte dotação
orçamentária:
Unidade: 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade: 2100 - Programa de Alimentação Escolar
Classificação Econômica: 33.9.0.30.00,00 - Material de Consumo
Fonte: 00 Recursos Ordinários
Fonte: 15 Transferência FINDE
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 das parcelas
do recurso em tempo hábil.
CLÁUSULA ONZE:
Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-á conforme o § 1°, do art. 20 da Lei
n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DOZE:
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos, cópias das Notas
Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição para
comprovação.
CLÁUSULA TREZE:
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,
CNPJ: 28.151.99810001-44
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bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.
CLÁUSULA QUATORZE:
É de exclusiva responsabilidade 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 QUINZE:
O CONTRATANTE em razão as supremacia dos interesses públicos sobre os interesses
particulares poderá:

-

a. modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público,
respeitando os direitos 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 DEZESSEIS:
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DEZESSETE:
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, da
Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras Entidades designadas.
CLÁUSULA DEZOITO:

-

O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.° 01/2018-CP, pela Lei n°
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 DEZENOVE:
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes,
resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VINTE:
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta,
que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento, por fax, transmitido pelas
partes.
CLÁUSULA VINTE E UM:
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por carta,
consoante 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 VINTE E DOIS:
O prazo de vigência do contrato será contado da data de sua assinatura a 31 de dezembro de
2018 ou até a entrega total dos produtos adquiridos.
§11em caráter excepcional, devidamente justificado, o prazo de vigência do presente contrato
poderá ser prorrogado, nos termos previstos no art. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA VINTE E TRÊS:
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o Foro da Comarca de
Riacho de Santana, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes
a seguir firmam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na
presença das 2 (duas) testemunhas abaixo-assinadas, para que produza todos os efeitos legais e
resultantes de direito.

Matina-Bahia, 26 de fevereiro de 2018.

A
LUCILENE NEVES CARDOSO SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

EDILSO FERNANDES BATISTA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF: 03• OfG92 -

(3Acx.

Nome:
CPF:

¶55.

5c
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EXTRATO DE CONTRATO N°. 0726022018
CHAMADA PÚBLICA N°. 01/2018-CP

MUNICÍPIO DE MATINA, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA, inscrito no
CNPJ: 28.151.998/0001-44, torna pública a contratação. Contratado: Edilso Fernandes Batista, inscrito no
CPF sob o n°. 288.181.958-32. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou
Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar no Município de Matina - Ba. Assinatura.
ssinatura:26/02/2018. Vigência: Até 31 de dezembro de 2018, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 19.005,00
26/02/2018.
(dezenove mil e cinco reais). JUSCÉLIO ALVES FONSECA - Prefeito Municipal.

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vã ao site https:/fwww.portaldeassinaturas.corn.br:443 e utilize o código 3894-c2c7-1=1356-0523.
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CONTRATO N° 0826022018

O MUNICU'IO DE MATINA, ESTADO DA BAHIA, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA inscrita no CNPJ: 28.151.99810001-44, situada à com sede na
Rua Riacho de Santana, s/n. Centro, Matina, Estado da Bahia, neste ato representado pela
Secretária Municipal de Educação Lucilene Neves Cardoso Souza, portador da Carteira de
Identidade n° 572139764 e CPF n° 603.177.015-68, doravante denominada Contratante, e de
outro lado, Antônio Cardoso Oliveira, residente na Fazenda Baixa do Pedro, portador do RG
n° 07.013.298-40 SSP/BA e CPF n° 891.224.375-68. aqui denominada de CONTRATADO,
estão justas e acertadas para celebrarem o presente contrato, fundamentados nas disposições
Lei n° 11.947/2009, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública n° 01/2018-CP,
resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar
e/ou Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar no Município de Matina - Ba,
para o atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar / PNAE cuja descrição
detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma, consta do processo licitatório na
modalidade de CHAMADA PUBLICA n°. 01/2018-CP.
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$ 20.000,00 (vinte mil
reais) por DAP/ano, 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 - MOA 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 MOA.
CLÁUSULA QUINTA:
O início para entrega das mercadorias será imediatamente, sendo o prazo do fornecimento até
31 de dezembro de 2018 ou até a entrega total dos produtos adquiridos.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a
programação do SEMAE;
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
CNPJ: 28.151.998/0001-44
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R$ 12.200,00 (doze mil e duzentos reais), sendo este valor total da DAP n°:
SDW0891224375682102170208 conforme o julgado na Chamada Pública n° 01/2018-CP, com
a listagem anexa a seguir:
ITEM

DESCRIÇÃO
UNID. IQUANT. PREÇO UNIT.
Maracujá
amarelo,
espécie
Passiflora
edulis,tamanho
médio, no ponto de maturação,
22
kg
2.000
sem ferimentos ou defeitos, sem
.
2,50
manchas, livres de resíduos de
fertilizantes.
Tapioca,
fécula
comestível,
extraída da mandioca, seca,
fina, com coloração própria
mantendo as características
naturais,
acondicionada
em
saco polietileno transparente
29
6,00
kg
1.200
fechado
hermeticamente,
contendo no rótulo ou impresso
na embalagem os dados do
fabricante, data de fabricação e
prazo de validade. Embalagem
de 1kg.
Valor total R$: 12.200,00 (doze mil e duzentos reais),

PREÇO TOTAL

5.000,00

7.200,00

CLÁUSULA SÉTIMA:
No valor mencionado na cláusula sexta 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 da seguinte dotação
orçamentária:
Unidade: 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade: 2100 - Programa de Alimentação Escolar
Classificação Econômica: 33.9.0.30.00.00 - Material de Consumo
Fonte: 00 Recursos Ordinários
Fonte: 15 Transferência FNDE
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 das
parcelas do recurso em tempo hábil.
CNPJ: 28.151.998/0001-44
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CLÁUSULA ONZE:
Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-á conforme o § 1 1, do art. 20 da
Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DOZE:
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos, cópias das
Notas Fiscais de Venda, ou congênere. dos produtos participantes do Projeto de Venda de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição
para comprovação.
CLÁUSULA TREZE:
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 QUATORZE:
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 á fiscalização.
CLÁUSULA QUINZE:
O CONTRATANTE em razão as supremacia dos interesses públicos sobre os interesses
particulares poderá
a.modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse
público, respeitando os direitos 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 DEZESSEIS:
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DEZESSETE:
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, da
Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras Entidades
designadas.
CLÁUSULA DEZOITO:
O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.° 01/2018-CP, pela Lei n°
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 DEZENOVE:
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as pa
resguardadas as suas condições essenciais.
CNPJ: 28.151.998/0001-44
Rua Riacho de Santana, Sin fone (77) 3643-1007 - CEP: 46480-000 - VIatina - Bahia
E-mail: secretariadeeducacaomatjna@hotmail.com

-

r•

-

Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELIO ALVES FONSECA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 805ca344-857b-4b48-88a1-98a45417301f

A serviço do povo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

PRTfl7URADE

A serviço do povo

CLÁUSULA VINTE:
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de
carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento, por fax,
transmitido pelas partes.
CLÁUSULA VINTE E UM:
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por carta,
consoante Cláusula Vinte, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
a. por acordo entre as partes;
b. pela inobservância de qualquer de suas condições;
c. quaisquer dos motivos previstos em lei.
CLÁUSULA VINTE E DOIS:
O prazo de vigência do contrato será contado da data de sua assinatura a 31 de dezembro de
2018 ou até a entrega total dos produtos adquiridos.
§11em caráter excepcional, devidamente justificado, o prazo de vigência do presente contrato
poderá ser prorrogado, nos termos previstos no art. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA VINTE E TRÊS:
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o Foro da Comarca de
Riacho de Santana, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as
partes a seguir firmam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só
efeito, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo-assinadas, para que produza todos os
efeitos legais e resultantes de direito.

Matina-Bahia, 26 de fevereiro de 2018.

fJ(k/)
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LUCILENE NEVES CARDOSO SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

4,1

Á. P\G&
ANTÔNIO CARDOSO OLIVEIRA
CONTRATADO
/d
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TESTEMUNHAS:

Nome: LL1i-C4L3I
CPF:

t

Nome:
CPF:0q0

CNPJ: 28.151.998/0001-44
Rua Riacho de Santana, S/n - fone (77) 3643-1007 - CEP: 46480-000 - Matina - Bahia
E-mail: secretariadeeducacaomatina@hotmajl.com
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EXTRATO DE CONTRATO N°. 0826022018
CHAMADA PÚBLICA N°. 01/2018-CP

MUNICÍPIO DE MATINA, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA, inscrito no
CNPJ: 28.151.998/0001-44, torna pública a contratação. Contratado: Antonio Cardoso Oliveira, inscrito no
CPF sob o n°. 891.224.375-68. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou
Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar no Município de Matina - Ba. Assinatura:
26/02/2018. Vigência: Até 31 de dezembro de 2018, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 12.200,00
(doze mil e duzentos reais). JUSCÉLIO ALVES FONSECA - Prefeito Municipal.

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vã ao site https:I/www.portaldeassinaturas.corn.br:443 e utilize o código 3894-C2C7-FB56-0523.
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CONTRATO N°0926022018

O MUNICIPIO DE MATINA, ESTADO DA BAHIA, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA inscrita no CNPJ: 28.151.998/0001-44, situada à com sede na
Rua Riacho de Santana, sln, Centro, Matina, Estado da Bahia. neste ato representado pela
Secretária Municipal de Educação Lucilene Neves Cardoso Souza, portador da Carteira de
Identidade n° 572139764 e CPF n° 603.177.015-68, doravante denominada Contratante, e de
outro lado, Edilúcio Fernandes Batista, residente na Fazenda Veados, Zona Rural Município
de Matina - Bahia, portador do RG n 01614748292 SSP/BAe CPF no 297.109.128-79, aqui
denominada de CONTRATADO, estão justas e acertadas para celebrarem o presente contrato,
fundamentados nas disposições Lei n° 11.947/2009, e tendo em vista o que consta na Chamada
Pública n° 01/2018-CP, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que
seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou
Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar no Município de Matina - Ba, para o
atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar / PNAE cuja descrição detalhada
bem como as obrigações assumidas pela mesma, consta do processo licitatório na modalidade
de CHAMADA PUBLICA n°. 01/2018-CP.
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$ 20.000,00 (vinte mil
reais) por DAP/ano, 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 - MOA 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 MOA.
CLÁUSULA QUINTA:
O início para entrega das mercadorias será imediatamente, sendo o prazo do fornecimento até
31 de dezembro de 2018 ou até a entrega total dos produtos adquiridos.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a
programação do SEMAE;
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:
CNPJ: 28.151.998/0001-44
Rua Riacho de Santana, S/n - fone (77) 3643-1007 — CEP: 4
E-mail: secreta riadeeducacaoniatina@hot

-000 - Matina - Bahia
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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$ 18.304,00 (dezoito mil trezentos e quatro reais), sendo este valor total da DAP n°:
SDW0297109128792911171252, conforme o julgado na Chamada Pública n° 01/2018-CP, com
a listagem anexa a seguir:
ITEM

DESCRIÇÃO
UNID. QUANT. PREÇO UNIT.
Alface crespa, orgânica, in
natura,
de
primeira
qualidade,
apresentando
03
grau de evolução completo
Un.
200
1,70
do tamanho, aroma e cor
próprios. Com ausência de
sujidades, parasitas e larvas.
Mamão Formosa, orgânica,
in natura, cor característica,
consistência
firme,
de
primeira qualidade, a fim de
permitir a manipulação, o
transporte e a conservação
kg
4.000
19
1,70
em condições adequadas
para o consumo. Com a
ausência de mofo, umidade,
machucaduras,
sujidades,
parasitas e larvas.
Manga, podendo ser Rosa,
Espada ou Palmer, orgânica,
in natura, cor característica,
consistência
firme,
de
primeira qualidade, a fim de
permitir a manipulação. o
21
2,70
4.000
kg
transporte e a conservação
em condições adequadas
para o consumo. Com a
ausência de mofo, umidade,
machucaduras,
sujidades,
parasitas e larvas.
Quiabo, orgânica, in natura,
cor
característica,
consistência
firme,
de
primeira qualidade, a fim de
permitir a manipulação, o
transportee a conservação
2,20
27
kg
20
em condições adequadas
para o consumo. Com a
ausência de mofo, umidade,
machucaduras,
sujidades,
parasitas e
larvas.
Tamarindo, fruto da família
dasleguminosas, em vagem
de cor marrom, em estágio
kg
100
28
3,20
de
amadurecimento
adequado para consumo.
Valor total R$: 18.304,00 (dezoito mil trezentos e quatro reais)

PREÇO TOTAL

340,00

6.800,00

10.800,00

44,00

320,00

CNPJ: 28.151.998/0001-44
Rua Riacho de Santana, S/n - fone (77) 3643-1007 - CEP: 46480-000 - Matina - Bahi
E-mail: secretariadeeducacaomatinahøtmaiLcom
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CLÁUSULA SÉTIMA:
No valor mencionado na cláusula sexta 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 da seguinte dotação
orçamentária.
rçamentá ria:Unidade: 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade: 2100 - Programa de Alimentação Escolar
Classificação Econômica: 33.9.0.3000.00 - Material de Consumo
Fonte: 00 Recursos Ordinários
Fonte: 15 Transferência FNDE
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 das
parcelas do recurso em tempo hábil.
CLÁUSULA ONZE:
Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-á conforme o § 1°, do art. 20 da Lei
n° 11 .94712009 e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DOZE:
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos, cópias das
Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do Projeto de Venda de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição
para comprovação.
CLÁUSULA TREZE:
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 QUATORZE:
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 QUINZE:
CNPJ: 28.151.99810001-44
Rua Riacho de Santana, SIn - fone (77) 3643-1007 - CEP: 46480-000— Matlna - Bahia
E-mail: secreta riadeeducacaomatina@hotmaiI.conj
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O CONTRATANTE em razão as supremacia dos interesses públicos sobre os interesses
particulares poderá:
a. modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse
público, respeitando os direitos 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,
juste;Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO,
Sempre
deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração
respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.

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

CLÁUSULA DEZESSETE:
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, da
Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras Entidades designadas.
CLÁUSULA DEZOITO:
O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.° 01/2018-CP, pela Lei n°
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 DEZENOVE:
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes,
resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VINTE:
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de
carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento, por fax,
transmitido pelas partes.
CLÁUSULA VINTE E UM:
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por carta,
consoante Cláusula Vinte, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
a. por acordo entre as partes:
b. pela inobservância de qualquer de suas condições;
c. quaisquer dos motivos previstos em lei.

CLÁUSULA VINTE E DOIS:
O prazo de vigência do contrato será contado da data de sua assinatura a 31 de dezembro de
2018 ou até a entrega total dos produtos adquiridos.
§11em caráter excepcional, devidamente justificado, o prazo de vigência do presente contrato
poderá ser prorrogado, nos termos previstos no art. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA VINTE E TRÊS:
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o Foro da Comarca de
Riacho de Santana, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
CNPJ: 28.151.99810001-44
Rua Riacho de Santana, Sin - fone (77) 3643-1007 - CEP: 46480-000 -Mfiia - Bahia
E-mail: secretariadeeducacaomatina@hotmajl.com
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E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes
a seguir firmam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na
presença das 2 (duas) testemunhas abaixo-assinadas, para que produza todos os efeitos legais
e resultantes de direito.

Matina-Bahia, 26 de fevereiro de 2018.

LUCILENE NEVES CARDOSO SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

EDILUCIO FERNANDES BATISTA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

N orne: ~ (j )LLGWz

-5

Ç2OYÀOD i.L
Nome:
CPF:o.S5. Gs - Gc

CNPJ: 28.151.998/0001-44
Rua Riacho de Santana, S/n - fone (77) 3643-1007 - CEP: 46480-000 - Matina - Bahia
E-mail: secretariadeeducacaomatjna@hotmajI.com
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EXTRATO DE CONTRATO N°. 0926022018
CHAMADA PÚBLICA N°. 01/2018-CP

MUNICÍPIO DE MATINA, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA, inscrito no
CNPJ: 28.151.998/0001-44, torna pública a contratação. Contratado: Edilúcio Fernandes Batista, inscrito
no CPF sob o n°. 297.109.128-79. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou
Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar no Município de Matina - Ba. Assinatura:
26/02/2018. Vigência: Até 31 de dezembro de 2018, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 18.304,00
(dezoito mil trezentos e quatro reais). JUSCÉLIO ALVES FONSECA - Prefeito Municipal.

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https:!Jwww. porta ldeassinaturas.coni.br:443 e utilize o código 3894-C2C7-FB56-0523.
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EXTRATO DE CONTRATO N°. 0926022018
CHAMADA PÚBLICA N°. 01/2018-CP

MUNICÍPIO DE MATINA, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA, inscrito no
CNPJ: 28.151.998/0001-44, torna pública a contratação. Contratado: Edilúcio Fernandes Batista, inscrito
no CPF sob o n°. 297.109.128-79. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou
Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar no Município de Matina - Ba. Assinatura:
26/02/2018. Vigência: Até 31 de dezembro de 2018, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 18.304,00
(dezoito mil trezentos e quatro reais). JUSCÉLIO ALVES FONSECA - Prefeito Municipal.

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e certificação de Documentos Eletrônicos.
Pata verificar as assinaturas vá ao site https:í/www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3894-c2C7-F1356-0523.
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CONTRATO N° 1026022018

O MUNICIPIO DE MATINA, ESTADO DA BAHIA, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA inscrita no CNPJ: 28.151.998/0001-44, situada à com sede na
Rua Riacho de Santana, sln, Centro, Matina, Estado da Bahia, neste ato representado pela
Secretária Municipal de Educação Lucilene Neves Cardoso Souza, portador da Carteira de
Identidade n°572139764 e CPF n°603.177015-68, doravante denominada Contratante, e de outro
lado, Manoel Valdevino da Silva, residente na Fazenda Lagoa Pau de Gangalha, Zona Rural
Município de Guanambi - Bahia, portador do RG n°08.547.848-29 SSP/BA e CPF n°941.347.82520, aqui denominada de CONTRATADO, estão justas e acertadas para celebrarem o presente
contrato, fundamentados nas disposições Lei n° 11.947/2009, e tendo em vista o que consta na
Chamada Pública n° 01/2018-CP, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que
seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou
Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar no Município de Matina - Ba, para o
atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar / PNAE cuja descrição detalhada bem
como as obrigações assumidas pela mesma, consta do processo licitatório na modalidade de
CHAMADA PUBLICA n°. 01/2018-CP.
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$ 20.000,00 (vinte mil reais)
por DAP/ano, 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, sendo o prazo do fornecimento até 31
de dezembro de 2018 ou até a entrega total dos produtos adquiridos.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a
programação do SEMAE;
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:
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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$
13.175,00 (treze mil cento e setenta e cinco reais), sendo este valor total da DAP n°:
SDW0941 3478252031031 5091 8, conforme o julgado na Chamada Pública n° 01/2018-CP, com a
listagem anexa a seguir.
eguir:DESCRIÇÃO
UNID. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL
Acerola,
orgânica,
in
natura,
consistência firme, de primeira
qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita a
manipulação, o transporte e a
200
kg
conservação
em
condições
440,00
2,20
02
adequadas para o consumo. Com
ausência
mofo,
umidade,
de
machucaduras, sujidades. parasitas
e larvas.
Laranja pera, de boa qualidade,
firme tamanho médio, cor amarela e
sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte, kg
4.500
lisa,
em
estágio
de
superfície
7.155,00
1,59
17
amadurecimento adequado para
consumo.
silvestre,
Maracujá
cincinnata,
espéciePassiflora
tamanho médio, no ponto de
kg
2.000
maturação, sem ferimentos ou
5.580,00
2,79
23
defeitos, sem manchas, livres de
resíduos de fertilizantes.
Valor total R$: 13.175,00 (treze mil cento e setenta e cinco reais),

ITEM

CLÁUSULA SÉTIMA:
No valor mencionado na cláusula sexta 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 da seguinte dotação orçamentária:
Unidade: 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade: 2100 - Programa de Alimentação Escolar
Classificação Econômica: 33.9.0.30.00.00 - Material de Consumo
Fonte: 00 Recursos Ordinários
Fonte: 15 Transferência FNDE
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 das parcelas
do recurso em tempo hábil.
CLÁUSULA ONZE:
Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-á conforme o § 11, do art. 20 da Lei n°
11.947/2009 e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DOZE:
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos, cópias das Notas
Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição para
comprovação.
CLÁUSULA TREZE:
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 QUATORZE:
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 QUINZE:
O CONTRATANTE em razão as supremacia dos interesses públicos sobre os interesses
particulares poderá.oderá:
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 DEZESSEIS:
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DEZESSETE:
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, da
Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras Entidades designadas.
CLÁUSULA DEZOITO:
O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.° 01/2018-CP, pela Lei n° 11.947/2009
e o dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde
41111
contrato for omisso.
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CLÁUSULA DEZENOVE:
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes,
resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VINTE:
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta,
que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento, por fax, transmitido pelas
partes.
CLÁUSULA VINTE E UM:
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por carta.
consoante Cláusula Vinte, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
a.por acordo entre as partes:
b.pela inobservância de qualquer de suas condições;
c.quaisquer dos motivos previstos em lei.
CLÁUSULA VINTE E DOIS:
O prazo de vigência do contrato será contado da data de sua assinatura a 31 de dezembro de 2018
ou até a entrega total dos produtos adquiridos.
§11 em caráter excepcional, devidamente justificado, o prazo de vigência do presente contrato
poderá ser prorrogado, nos termos previstos no art. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA VINTE E TRÊS:
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o Foro da Comarca de
Riacho de Santana, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a
seguir firmam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na
presença das 2 (duas) testemunhas abaixo-assinadas, para que produza todos os efeitos legais e
resultantes de direito.

Matina-Bahia, 26 de fevereiro d 2018.

LUCILENE NEVES CARDOSO SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

IJ C
MANOEL VALDEVINO DA SILVA
CONTRATADO
TESTEMUNHAS:

N om e:(p ctuz
CPF: 073.OG.946- Jj!,

Nome:
CPF:

QçE:)

(33 ,.

'
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIHÕ

EXTRATO DE CONTRATO N°. 1026022018
CHAMADA PÚBLICA N°. 01/2018-CP

MUNICÍPIO DE MATINA, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA, inscrito no
CNPJ: 28.151.998/0001-44, torna pública a contratação. Contratado: Manoel Valdevino da Silva, inscrito
no CPF sob o n°. 941.347.825-20. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou
Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar no Município de Matina - Ba. Assinatura:
26/02/2018. Vigência: Até 31 de dezembro de 2018, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 13.175,00
(treze mil cento e setenta e cinco reais). JUSCÉLIO ALVES FONSECA - Prefeito Municipal.

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
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CONTRATO N° 1126022018

O MUNICIPIO DE MATINA, ESTADO DA BAHIA, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA inscrita no CNPJ: 28.151.99810001-44, situada à com sede na
Rua Riacho de Santana, s/n, Centro, Matina, Estado da Bahia, neste ato representado pela
Secretária Municipal de Educação Lucilene Neves Cardoso Souza, portador da Carteira de
Identidade n° 572139764 e ORE n° 603.177.015-68, doravante denominada Contratante, e de
outro lado, Sebastião Pereira Bezerra, residente na Fazenda Mamoninha, Zona Rural Município
de Matina - Bahia portador do RG n° 03.452.419-32 SSP/BA e CPF n° 075.758.585-04, aqui
denominada de CONTRATADO, estão justas e acertadas para celebrarem o presente contrato,
fundamentados nas disposições Lei n° 11 .947/2009, e tendo em vista o que consta na Chamada
Pública n° 01/2018-CP, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que
seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou
Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar no Município de Matina - Ba, para o
atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar / PNAE cuja descrição detalhada
bem como as obrigações assumidas pela mesma, consta do processo licitatório na modalidade
de CHAMADA PUBLICA n°. 01/2018-CP.
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$ 20.000,00 (vinte mil
reais) por DAP/ano, 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 MOA.
CLÁUSULA QUINTA:
O início para entrega das mercadorias será imediatamente, sendo o prazo do fornecimento até
31 de dezembro de 2018 ou até a entrega total dos produtos adquiridos.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a
programação do SEMAE;
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 lo .1 de entrega,
consoante o anexo deste Contrato.
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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$ 19.940,00 (dezenove mil novecentos e quarenta reais), sendo este valor total da DAP n°:
SDW0075758585040909160946, conforme o julgado na Chamada Pública n° 0112018-CP, com
a listagem anexa a seguir:

QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL
UNID.
DESCRIÇÃO
Banana Prata. orgânica, in
natura, cor característica,
de
firme,
consistência
primeira qualidade, a fim de
permitir a manipulação, o
transporte e a conservação
04
400
em condições adequadas Caixas
12.800,00
32,00
para o consumo. Com a
mofo,
de
ausência
machucaduras,
umidade,
parasitas
e
sujidades,
larvas. As caixas devem ter
peso de 20 kg.
in
orgânica,
Cenoura,
natura, cor característica,
de
firme,
consistência
primeira qualidade, a fim de
permitir a manipulação, o
09
transporte e a conservação
3.240,00
1,80
1.800
kg.
em condições adequadas
para o consumo. Com a
mofo,
de
ausência
machucaduras,
umidade,
e
parasitas
sujidades,
larvas.
Cheiro verde, com folhas
lisas, firmes, viscosas, de
cor verde brilhante, com
tamanhos
2.100,00
e
coloração
1,50
10
1.400
Un.
uniformes e típicos da
de
livres
variedade,
resíduos de fertilizantes, de
colheita recente.
novo,
Corante,
em
acondicionado
transparente
embalagem
plástica, isento de matéria
terrosa, pedras, fungos ou
12
120
kg
parasitas e livre de umidade
1.800,00
15,00
e fragmentos ou corpos
devendo
estranhos,
apresentar na o prazo de
validade. Embalagem com
1 kg
Valor total R$: 19.940,00 (dezenove mil novecentos e quarenta reais)
CNPJ: 28.151.998/0001-44
Rua Riacho de Santana, S/n - fone (77) 3643-1007 - CEP: 4480-000 - Matina - Bahia
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CLÁUSULA SÉTIMA:
No valor mencionado na cláusula sexta 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 da seguinte dotação
orçamentária:
Unidade: 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
LAZER
Projeto/Atividade: 2100 - Programa de Alimentação Escolar
Classificação Econômica: 33.9.0.30.00.00 - Material de Consumo
Fonte: 00 Recursos Ordinários
Fonte: 15 Transferência FNDE
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 das
parcelas do recurso em tempo hábil.
CLÁUSULA ONZE:
Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-á conforme o § 1°, do art. 20 da Lei
n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DOZE:
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos, cópias das
Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do Projeto de Venda de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição
para comprovação.
CLÁUSULA TREZE:
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 QUATORZE:
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.
i)
CLÁUSULA QUINZE:
CNPJ: 28.151.998/0001-44
Rua Riacho de Santana, Sin - fone (77) 3643-1007 - CEP: 46480- 00" Matina - Bahia
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O CONTRATANTE em razão as supremacia dos interesses públicos sobre os interesses
particulares poderá:
a. modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse
público, respeitando os direitos 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 DEZESSEIS:
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DEZESSETE:
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, da
Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras Entidades designadas.

CLÁUSULA DEZOITO:
O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.° 01/2018-CP, pela Lei n°
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 DEZENOVE:
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes,
resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VINTE:
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de
carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento, por fax,
transmitido pelas partes.
CLÁUSULA VINTE E UM:
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por carta,
consoante Cláusula Vinte, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
a. por acordo entre as partes;
b. pela inobservância de qualquer de suas condições;
c. quaisquer dos motivos previstos em lei.

CLÁUSULA VINTE E DOIS:
O prazo de vigência do contrato será contado da data de sua assinatura a 31 de dezembro de
2018 ou até a entrega total dos produtos adquiridos.
§11em caráter excepcional, devidamente justificado, o prazo de vigência do presente contrato
poderá ser prorrogado, nos termos previstos no art. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA VINTE E TRÊS:
CNPJ: 28.151.998/0001-44
Rua Riacho de Santana, S/n - fone (77) 3643-1007 - CEP: 46480-000 - tatina - Bahia
E-mail: secreta riadeeducacaomatina@hotmaiI.,
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Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o Foro da Comarca de
Riacho de Santana, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes
a seguir firmam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na
presença das 2 (duas) testemunhas abaixo-assinadas, para que produza todos os efeitos legais
e resultantes de direito.

Matina-Bahia, 26 de fevereiro de 2018.
/
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LUCILENE NEVES CARDOSO SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

SEBASTIÃO PEREIRA BEZER1A
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ANO XII N 2852

EXTRATO DE CONTRATO N°. 1126022018
CHAMADA PÚBLICA N°. 01/2018-CP

MUNICÍPIO DE MATINA, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA, inscrito no
CNPJ: 28.151.998/0001-44, torna pública a contratação. Contratado: Sebastião Pereira Bezerra, inscrito
no CPF sob o n°. 075.758.585-04. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/OU
Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar no Município de Matina - Ba. Assinatura:
26/02/2018. Vigência: Até 31 de dezembro de 2018, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 19.940,00
(dezenove mil e quatrocentos reais). JUSCÉLIO ALVES FONSECA - Prefeito Municipal.

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https:f/www.porteldeassinaturas.conLbr:443 e utilize o código 3894-C2C7-FB56-0523.
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