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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
CNP.I: 14.126.981/0001-22
CONTRATO 02/2017 - CHAMADA PÚBLICA

- L2

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, MUNICÍPIO DE
ENTRE RIOS E, DO OUTRO. COOPERATIVA DOS PRODUTORES
RURAIS DA JUREMA DOS MILAGRES.

O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua da
Olinda. s/n°. ENTRE RIOS - BA, inscrito no CNPJ sob número 14 126.981/0001-22, neste ato representado peto
Prefeito, o Sr. Elízio Fernandes Rodrigues Simões, doravante denominado CONTRATANTE e COOPERATIVA DOS
PRODUTORES RURAIS DA JUREMA DOS MILAGRES COOPRAJ, inscrita no CNPJ sob n° 23.650 525/0001-78,
situada na Fazenda Tanque da Jurema, Zona Rural Passagem, Santanópolis - BAHIA, CEP: 44 260-000, neste ato
representada por LILIA MASCARENHAS SOUZA, brasileira, portadora do RG n° 14.002.964-80. SSP/BA, inscrita no
CPF sob o n° 042 725.215-60, doravante denominada CONTRATADA, com fulcro no Processo Administrativo n.°
271/2017 e na Chamada Pública n.° 02/2017, resolvem celebrar o presente contrato de Fornecimentos mediante as
condições estipuladas nas Cláusulas seguintes e do qual ficam fazendo parte integrante, independente de transcrição,
os documentos a seguir relacionados:

-

CLÁUSULA DA REGÊNCIA

O presente contrato trata-se de um contrato administrativo e rege-se, pelas normas da Lei 8.666 de 21
de junho de 1993 e alterações posteriores, tem base na CHAMADA PÚBLICA 02/2017. pertinente ao Processo
Administrativo n° 271/2017.
CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 - É objeto desta contratação AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO
DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR OBJETIVANDO
ATENDIMENTO A LEI 11947/2009 E RESOLUÇÕES 38/2009, 14/2012, 26/2013 E 04/2015 DO FUNDO NACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS
BA. verba FNDE/PNAE/DIVERSOS PROGRAMAS, descritos nos itens enumerados na Cláusula sexta, todos de acordo
com a CHAMADA PÚBLICA n 0 02/2017, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente
de anexação ou transcrição

-

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 - O CONTRATADO se compromete a fornecer os géneros alimentícios da Agricultura Familiar ao
CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Géneros Alimenticios da Agricultura Familiar parte
integrante deste Instrumento.
2.2 - O controle de qualidade será realizado no ato da entrega pelas funcionárias responsáveis em cada
escola Produtos com qualidade inferior não serão aceitos
2.3 - O produto deve ser fresco, integro e firme, apresentando grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Livres da presença de
bolores e manchas. Não conter substância terrosa, sujidades aderidas à casca, O produto deve apresentar boa
aparência.
2.4 - Os alimentos devem ser transportados em veículo próprio utilizado apenas para esse fim O veiculo
deve ser higienizado, sendo adotadas medidas a fim de garantir a ausência de vetores e pragas urbanas
2.5 - Não é permitido transportar alimentos conjuntamente com pessoas, animais, produtos de limpeza e

outros materiais que possam contaminá-los,
2.6 - Os Hortifrutis devem ser entregues em caixas plásticas apropriadas para este fim embalados em
sacos próprios para alimentos.
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2.7 - O fornecedor deverá ter no veiculo uma balança, com Certificado do INMETRO, para ser
confirmado o peso estipulado em nota, na presença do responsável da Escola

-

2.8 Os produtos deverão ser entregues nas unidades escolares, às segundas-feiras no turno da
manhà, e nota de conferência contendo a discriminação e o quantitativo dos gêneros entregues e assinados pelos
funcionários das creches e entregues a SÈDUC, na Supervisão de Alimentação Escolar configurando a entrega.
2.9 - Poderão ser substituídos gêneros alimentícios de acordo com a sazonalidade. Este procedimento
ocorrerá mediante solicitação da Coordenação de Alimentação escolar da SEDUC.

CLÁUSULA TERCEIRA

-

3.1 O limite máximo do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural a ser contratado será o
resultado do numero de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica multiplicado pelo limite individual de
comercialização, utilizando a seguinte fórmula: Valor máximo a ser contratado= n° de agricultores familiares inscritos na
DAP jurídica x R$ 20.000,00
CLÁUSULA QUARTA

4.1 - 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 a o 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

-

S.1 O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da autorização de
fornecimento, expedida pela Secretaria, sendo o prazo do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até
120 (cento e vinte) dias após a data de assinatura do contrato

5.2 - A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com
CHAMADA PÚBLICA n.° 02/2017.

-

5.3 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
6.1 - 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 RS 230.696,00
(duzentos e trinta mil, seiscentos e noventa e seis reais), conforme cronograma de entrega, em até 08 (oito) dias
úteis após a entrega da nota fiscal de fornecimento emitida pela Secretaria de Fazenda do Estado da Bahia, com atesto
de recebimento de preposto da Secretaria Municipal de Educação, conforme listagem a seguir:

TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO
1-Produto

Item

2-Unidade

3-Quantidade

Abobora

1

kg

2 000

AIPIM

2

kg

2.000

BATATA DOCE

5

kg

2000

BEIJU DE TAPIOCA

6

PACOTE

9 000

BOLINHO CUPCAKE

7

UNIDADE

36.000

BROA DE MILHO

8

UNIDADE

36.000

I 4-Preço/Unidade
R$
4,80
R$

6,00

5-Valor Total por Produto
R$

9600.00
R$
12.000,00

R$

R$

5,85

11 700,00

R$
4,50
R$

0.90

R$
40.500,00
R$
32.400,00

R$

R$
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0.70
CEBOLINHA

9

MOLHO

800

COENTRO

12

MOLHO

800

COUVE

13

MOLHO

800

14

KG

1.200

15

kg

2000

FEIJÃO CARIOCA

16

KG

1.440

LIMÃO

19

KG

400

MELANCIA

21

KG

4 000

SEQUILHOS

27

UNIDADE

36.000

FARINHA DE
MANDIOCA
FARINHA DE
TAPIOCA

25.200.00

R$

R$

3,00

2 400,00

R$

R$

3,00
R$
3,00
R$
6,80

2.400,00
R$

2.400,00
R$

8.160,00

R$

R$

9,00
R$
6,90

18.000,00
R$

9936,00

R$

R$

5,50

2.200,00

R$
2,20
R$
1,25

R$

8800,00
R$

45.000,00

VALOR TOTAL DA RELAÇÃO DOS PRODUTOS

R$

230696,00

-

S.2 O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das situações
previstas no art 65 da Lei 8.666/93, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado, mediante justificativa e autorização
da autoridade competente, através de termo de aditamento, cujo extrato deverá, para ter eficácia, ser publicado em
órgão de imprensa oficial

-

6.3 Os reajustamentos de preços do objeto a ser contratado, quando e se for o caso, serão efetuados e
calculados de acordo com as disposições específicas vigentes, e, variações sazonais de preços.

6.4 - Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os mesmos serão reajustados
pela variação do porcentual resultante da diferença do preço fixado para o dia de apresentação da proposta e o dia da
entrada em vigor do novo preço, aplicando-se sobre o preço proposto.

CLÁUSULA SÉTIMA

-

7.1 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

-

8.1

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

orçamentàrias:

Projeto Atividade
2.036

Elemento de Despesa
3.3.9 0.30 00

Fonte
15/00

CLÁUSULA NONA

-

9.1 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 madimplência contratual

CLÁUSULA DÉCIMA

-

10.1 O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do
CONTRATADO FORNECEDOR, 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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CLAUSULA ONZE
11.1 - Os casos de inadímpléncia da CONTRATANTE proceder-se-á conforme o § 1o, do art 20 da Lei
n° 1 1 .947/2009 e demais legislações relacionadas

CLÁUSULA DOZE

-

12.1 O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5( cinco) anos, cópias das Notas
Fiscais de Venda ou congénere, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Géneros Alimentícios da
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando á disposição para comprovação

CLÁUSULA TREZE

-

13.1 O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) a nos 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 â
disposição para comprovação.
CLÁUSULA QUATORZE

-

14.1 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
15.1
particulares poderá:

-

O CONTRATANTE em razão à supremacia dos interesses públicos sobre os interesses

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;

15.2 - Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO, deve
respeitar o equilíbrio econõmico-fmanceiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por
despesas já realizadas.
CLÁUSULA DEZESSEIS
16.1 - A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo CONTFtATANTE ou, quando for o caso cobrada judicialmente

CLÁUSULA DEZESSETE
17.1 - 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 DEZOITO

18.1 - O presente contrato rege-se, ainda, pela CHAMADA PÚBLICA n 0 001/2017, pela Resolução
CD/FNDE n° 038/2009, Resolução CD/FNDE n° 25, de 25/07/2012 e Resolução/FNDE/CD n° 004/2015 e pela Lei n"
11 947/2009 a Lei 8.666/93 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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CLAUSULA DEZENOVE
19.1 * Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes,
resguardadas as suas condições essenciais.

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

CLÁUSULA VINTE E UM
21.1

- Este Contrato, desde que observada a

formalização preliminar a 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
22.1 - O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até
doze meses.

CLÁUSULA VINTE E TRÊS

-

23.1
A fiscalização do contrato, decorrente da presente licitação, estará a cargo da Secretaria
Municipal da Educação que exercerá rigoroso controle.

CLÁUSULA VINTE E QUATRO

-

24.1 Fica eleito o Foro da Comarca de ENTRE RIOS - BA para dirimir quaisquer dúvidas a respeito do
cumprimento do presente Contrato

E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em 06 (seis) vias em originais de
igual teor e forma que, após lido e achado conforme, é assinado pelas partes, juntamente com duas testemunhas

ENTRE RIOS/BA. 16 de novembro de 2017.

ELEJO F
PREFEITO/CONTRATANTE

RAIS DA JUREMA
DOS MILAGRES

CONTRATADA
CPF: níQ-

TESTEMUNHAI:

TESTEMUNHA 2: SEOÁW
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EXTRATO DE CONTRATO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS /BA torna público que firmou contrato de n® 002/2017L2,
Cooperativa Dos Produtores Rurais da Jurema dos Milagres-COOPRAJ, inscrito sobre o CNPJ: 23.650.525/000178, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR OBJETIVANDO ATENDIMENTO A LEI 11947/2009 E
RESOLUÇÕES 38/2009, 14/2012, 26/2013 E 04/2015 DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS BA. Valor R$ 230.696,00 (Duzentos e trinta
mil e seiscentos e noventa e seis reais). Dotação Orçamentaria: Projeto de atividade: 2.036, Elemento de
Despesa: 33.90.30, Fonte: 15/00. Vigência: 16/11/2017 até 16/03/2018. Entre Rios, 23 de Novembro de
2017.Elizio Fernandes Rodrigues Simões - Prefeito.

-
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