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CONTRATO N° 056/2017

CONTRATO
PARA
AQUISIÇÃODE
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
DA
AGRICULTURA AMILIAR/EMPRENDEDOR
FAMILIAR RURAL PARA A ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE E A AGENCIA
PARA
A
PROMOÇÃO
DO
DESENVOLVIMENTO,
DA
EDUCAÇÃO,
MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO SOClO
AMBIENTAL - PRODEMA.

'~

C

MU.N.|.c.i.p,|,oD.E_1.T,A,J.U.Í.P.E,, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n°.
14,147.946/0001-90, com sede na Praça Adonias Filho n.°16, nesta cidade de ITAJUÍPE, Estado
da Bahia, neste ato representada pelo Prefeito o Sr. MARCONE AMARAL COSTA
JUNIOR, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n.° 0838171150-SSP-BA,
C.P.F n.° 920.624.825-15, residente e domiciliado a Rua Maria Pedro Hage, 281, Centro,
Centro, nesta cidade, no uso das atribuições legais e as normas gerais de que trata a Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e demais normas atinentes à
matéria, daqui por diante designada simplesmente CONTRATANTE e a AGENCIA PARA A
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO, DA EDUCAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO
SOClO AMBIENTAL - PRODEMA, com sede na cidade de ITAJUÍPE - BA, inscrita no CNPJ/M
N.° 08.906.781/0001-90, DAP JURIDICA N° SDW0890678100012502161117 neste ato
representado por seu representante legal o Sr. DIOGO LIMA CARVALHO, brasileiro, solteiro,
Presidente da PRODEMA, residente e domiciliado na Rua Ruy Barbosa, 203, portador da cédula
de identidade n.° 06633922-76, SSP/BA e CPF n.° 943.539.485-04 doravante denominado
CONTRATADA, as partes acima qualificadas celebram, entre si, por este instrumento de
contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições que seguem: O presente contrato trata-se
de um contrato administrativo e rege-se, pelas normas dâ Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, lei
federal n° 11.947/2009, Resolução/CD/FNDE n° 26/2013, e tem base a Chamada Pública
001/2017, conforme cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

é objeto deste contrato a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR/EMPRENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
dos alunos da Rede Pública Municipal de ITAJUÍPE l BA, verba FNDE/PNAE, para o ano letivo
de 2017, descritos nos itens enumerados na Cláusula Quinta, todos de acordo com a CHAMADA
PÚBLICA N.° 001/2017, o qualifica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.
§ 1° 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.
. ._ _
,
CLAUSULA
SEGUNDA - DO LIMITE INDIVIDUAL

,'

l

//
l - O limite individual de venda do agrfultor familiar e do empreendedor familiar Qiral paj

,
l

alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de RS 20.000,00 (vinte mil re S), por D
k

'
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Familiar /ano/entidade executora, e obedecerão as seguintes regras:
ll - Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos
individuais firmados deverão respeitar o valor máximo de RS 20.000,00 (vinte mil reais), por DAP
Familiar /ano/EEx.
Ill - Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será o
resultado do número de agricultores familiares, munidos de DAP Familiar, inscritos na DAP
jurídica multiplicado pelo limite individual de comercialização, utilizando a seguinte fórmula:
Valor máximo a ser contratado = n° de agricultores familiares (DAPS familiares) inscritos na DAP
jurídica x R$ 20.000,00.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE ENTREGA
C

O prazo para entrega dos produtos será de, no máximo, 8(oito) dias a contar do recebimento
autorização de fornecimento expedida pelo Departamento de Compras ou por servidor
especialmente designado lotado na Secretaria de Educação.
CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
I - Os produtos deverão ser entregues nos locais especificados na Autorização de Fornecimento;
|| - O fornecedor, ao entregar os produtos, deverá descarregá-los no interior do local indicado,
utilizando pessoal próprio, que deverá aguardar a conferência.
Ill - As entregas deverão ser realizadas em veículos limpos, adequados ao transporte de gêneros
alimentícios perecíveis.
lV - O reçebimento do produto no local designado será feito por servidor ou comissão constituída
para este fim e obedecerá ao seguinte trâmite:
a) o fornecedor dirigir-se-á ao local da entrega munido da Nota Fiscal respectiva;
b) o servidor ou comissão, de posse dos documentos apresentados pelo fornecedor, receberá o
produto provisoriamente para verificação de especificação, quantidade, prazos e outros

C

pertinentes;

C) encontrando irregularidade, fixará prazo para correção pelo fornecedor;
d) aprovando, receberá definitivamente mediante atesto aposto na Nota Fiscal respectiva.
V - Os produtos deverão corresponder às especificações.
VI - Caso os produtos apresentem irregularidades ou estejam fora dos padrões determinados, os
mesmos serão devolvidos para regularização no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.
VIl - O atraso na substituição dos mesmos acarretará a aplicação das penalidades previstas neste
edital.
VIII - Tal prazo poderá ser dilatado a critério da Administração, após análise da justificativa
apresentada pelo fornecedor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
l — Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda,
a CONTRATADA receberá o valor total estimado de R$ 643.961,30 (Seiscentos quarenta três
mil, novecentos e sessenta um reais, trinta centavos), conforme listagem anexa a seguir:
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ABACAXI,
fruto
amadurecido
conformidade sanitária e aparência.

com
UNO

5000

R$ 3,18

R$ 15,900,00

KG

1.000

R$ 3,43

R$ 3.430,00

!

KG

50

R$ 9,07

R$ 453,50

i

KG

5.000

R$ 3,87

R$ 19.350,00 i

KG

400

R$ 4,57

R$ 1.828,00

l
l

60

R$ 18,73

R$ 1,123,80

l

KG

3.000

R$ 3,04

i

KG

3.400

R$ 4 62
'

'
l R$ 15.708,00 ,

ABÓBORA de 1" Qualidade, tamanho grande,
3
·

intactas ,casca dura

e

sã, sem rupturas,

limpas.
AÇAFRÃO DA TERRA, embalagens de 01 kg,
4

5
6

7

8
9

embalagem plástica transparente, resistente,
com prazo de validade e peso liquido.
AIPIM, raiz firme, limpa, sem casca e
embalado em embalagem transparente.
ALFACE, de 1" qualidade, viçosos, folhas novas
.
,verde claro, sem sujidades, tenras
ALHO, de 1g qualidade sem réstia, embalagem
com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso liquido, o
produto devera ter registro no Ministério da
Agricultura e /ou Ministério da Saúde.
BANANA DA PRATA, fruto tipo A.
maduros (ponto de consumo), limpos,
sem sujidades ou insetos.
BANANA DA TERRA, fruto tipo Ar
maduros (ponto de consumo).

KG

íO BATATA DOCE, de 1' qualidade. Sem sujidades

KG

11 BATATA INGLESA, de 1' qualidade, se"
sujidades.
BETERRABA, de 1' qualidade, firmes, tenras,
12 sem podres, e sem sujidades.

KG

KG

1000
1.750

550

R$ 3,44

r$ 9.120,00

l

r$ 3.440,00

R$410
'

'
:

r$ 7.175,00 _.

R$ 3,67

i

R$ 2.018,50

E

'

CANELA em casca, embalagem contendo 20g,
com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso |iquid°p
13 de acordo a Resolução 12/78 da Comissão

l
KG

40

R$ 14,85

R$ 594,00

.
CEBOLA, de já qualidade sem réstia, seca,
14 nova, tamanho médio, com casca sã, sem

KG

900

R$ 3,90

R$ 3.510,00

rupturas.
CENOURA, fresca
15 ,asca limpa.

KG

1.300

R$ 3,57

R$ 4.641,00

KG

1.900

R$ 2,77

R$ 5.263,00

KG

140

R$ 10,53

R$ 1,474,ZO
l

Nacional de Normas
Alimentação- CN N PA.

e

Padrões

para

,

de boa qualidade ,firme,

CHUCHU, fruto amadurecido,
16 conformidade de aparência

com

boa

COLQRAL, tipo caseiro, embalagem plástica
transparente resistente, pacote de 01kg, com
19 os dados de identificação do produto marca
do fabricante, prazo de
validade e peso

liquido de acordo com as normas vigentes.
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CRAVO DA ÍNDIA, selecionado em pacote de
21 01kg, embalagem plastica resistente.
, .
.
FARINHA DE MANDIOCA, grupo seca,
subgrupo
fina,
tipo
1,
embalagem
contendo
01
Kg,
com
dados
de
.

22 identificação do
produto,
marca
do
fabricante, prazo de validade e peso
liquido, de acordo com As Normas e /ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
FARINHA DE TAPIOCA, sem sujidade't
23 embalagem de 1 kg.
FOLHA DE LOURO, seca, pacote contendo 01
kg, com identificação do produto, Marc do
fabricante , prazo de identificação, prazo de
24 validade e peso liquido, de acordo com a

""'

KG

25

R$ 24,90

R$ 622,50

KG

480

R$ 6,57

KG

400

R$ 8,13

R$ 3.252,00

KG

28

R$ 27,00

R$ 756,00

R$ 3.153,60

l

l

Resolução 12/78 da Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos-C
IOGURTE, embalagem de 900 ml, tipo
litro, sendo sabores variados de frutas
(morango,
ameixa,
coco,
graviola,
,
pêssego, Sanitária,
frutas)
com rótulo
Registro
da
26
Vigilância
com
contendo
prazo de validade, modo de conservação,
ingredientes e informações nutricionais.
Embalagens intactas e sem a presença de
,

.

l

l

UND

49.800

R$ 6,00

R$ 298.800,00

KG

200

R$ 2,11

R$ 422,00

sy
jidad.es,PÊRA,
identificação
do peso
liquido.
LARANJA
fruto maduro
pronto
para o

27 consumo, firme, sem podres e amassados,
sem sujidades.

"
MANGA,
fruto
amadurecido
com
28
,
. , .
^ .
KG
200
R$ 3,70
R$ 740,00
conformidade samtaria e aparência.
i
MELANCIA, de 1' qualidade, in natura,
k
vermelha,
apresentando
grau
de
,
maturação tal que lhe permita suportar a
29 manipulação,
o
transporte
e
a
KG
21.500
R$ 2,03
R$ 43.6 5,00
conservação em condições adequada para
4
o consumo, com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo com
Resolução 12/78 da CNNPA.
OVOS DE GALINHA CAIPIRA, tipo grande, casca
lisa
limpos
e
não
trincados,
novos
30
'
. .
DZ
2.200
R$ 5,43
R$ 11.946,00
,embalagem em duzias, ou cartelas com 2,5
dúzias em caixa de papelão.
PEPINO, de ja qualidade, tenro, com
31 casca verde escura,
novos e sem
KG
80
R$ 2,93
R$ 234,40
sujidades,
PIMENTÃO, de 1' qualidade, in natura,
"'
'
"T"
,ivermelha,
apresenta nelo
grau
de
"
'
maturação tal que lhe permita suportar a
32 manipulação,
o
transporte
e
a
KG
250
R$ 4,03
R$ 1. 07,50d
conservação em condições adequada para
r"
l
"
o consumo, com ausência de su suj|dades,
parasitos e larvas, de aCordei.' Qcom ,
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Resolução 12/78 da CNNPA.

u

POLPAS DE FRUTAS, embalagens de 01
33 kg, sabores: cacau,
manga, goiaba,
acerola, umbu, caju, cajá, com Registro da
Viqilância Sanitária.
QUEIJO
MUSSARELA,
fatiado,
em
embalagens
plástica
transparente,
34 ,esistente, com data de validade e peso,

,17
KG

22.790

KG

1.200

KG

1.900

R

R$ 6

$

R$ 23,67

140.6 4 30 l
1 ,
J

R$ 28.404,00 l

com Registro da Vigilância Sanitária.
35 REPOLHO VERDE, de já qualidade |imbo novo
tamanhão mecho.

R$
R$ 3,83

3,83

I
.__1

TANGERINA, fruto de já qualidade, sem
36 podres e amassados, sem sujidades, firmes e
d

KG

200

R$
5,17

140

R$
10,10

R$ 1.034,00

l

q

VIÇOSOS

TEMPERO MISTO (PIMENTA E CUMINHO EM
37 PÓ), embalagem plástica transparente, pacote
de 01Kg.
TOMATE, de 1' qualidade, in natura,
vermelha,
apresentando
grau
de
maturação tal que lhe permita suportar a
38 manipulação,
o
transporte
e
a
conservação em condições adequada para
o consumo, com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo com
Resolução 12/78 da CNNPA.

KG

—i

R$ 1.414,00

;
i

L

l
i
KG

1.100

R$ 5,10

R$ 5,610,00

,
:

ll - O pagamento do valor referido cima será efetuado em até 08 (oito) dias úteis após o
recebimento da nota fiscal de compra devidamente atestada pelo recebedor dos produtos no setor
(b,

de Tesouraria do CONTRATANTE.
Parágrafo Primeiro: O controle do recebimento dos produtos será efetuado pela Secretaria
Municipal de Educação e Cultura e Departamento de Compras.

Parágrafo Segundo: Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto
houver pendência
de|iquidaçãodaobrigaçãofinanceiraemvirtudedepena|idadeouinadimp!ênc|a
contratual.
Parágrafo Terceiro: No valor mencionado na cláusula anterior 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 SÉXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações

°""""""""

l,

rS
'Ê

'l
,/'
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'
Órgão
02.05.00 "
Secretaria
Municipal de
l
Educação
'
02.05.00
i
Secretaria
ÍMuniciPal de
_ Edu,cação ,

'

Unidade
Orçamentária
&!.05.00
Secretaria
Municipal de
Educação
02.05.00
Secretaria
Municipal de
Educação

projeto
Elemento
Atividade
2.Õ65 "" _ , __ 3,3.9.0.30.00
Despesa
Manutenção da
Material de
Alimentação
Consumo
escolar
2.065
Manutenção da
Alimentação
escolar

G)
""' "

'"

"

"'

' "

ITRJUIPE
Fonte de

l

Recurso
Transf. Rec.
FNDE

l

3,3.9.0.30.00
Material de
Consumo

__,, _., l
Recursos
Ordinários

'

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
l - Constituem obrigações do fornecedor:

C

C.

a) Cumprir rigorosamente os prazos de entrega pactuados.
b) Entregar os gêneros de acordo com as especificações contidas no edital da chamada pública.
C) Providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas pelo fiscal do contrato.
d) Garantir a boa qualidade dos gêneros entregues, respondendo por qualquer deterioração,
devendo efetuar a substituição sempre qu':?"|ecessário.
e) Manter, durante toda a vigência deste contrato, os documentos apresentados para habilitaçãof) Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos elou prejuízos que vier causar ao
CONTRATADO ou a terceiros, tendo como agente a Contratada, na pessoa de preposto ou
estranhos.
g) Responsabilizar-se pela entrega dos gêneros, acompanhada da documentação necessária.
h) Ter conhecimento e acatar que novas unidades poderão ser incluídas ou excluídas, conforme
necessidade do programa e determinação da Secretaria Municipal de Educação.
i) Ao entregar os produtos, a Contratada deverá descarregá-los até q interior do local a ser
indicado pela unidade recebedora e aguardar a conferência da entrega.
j) 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 OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
l - Constituem obrigações do Contratante:
a) Realizar o pagamento da despesa no prazo estipulado neste instrumento.
b) Notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades
encontradas na execução do fornecimento.
G) Credenciar perante a Contratada, mediante documento hábil, um servidor autorizado a solicitar,
acompanhar e fiscalizar o fornecimento contratado.
d) Prestar à Contratada, com clareza, as irSbrrnações necessárias à entrega dos gêneros
solicitados e à emissão das Notas Fiscais/Faturas.
e) Fiscalizar a manutenção pela Contratada, das condições de habilitação e qualificações exigidas
na Chamada Pública N° 001/2016 durante'toda a execução deste contrato, em cumprimento ao
disposto no Inciso XIII do artigo 55 da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA NONA - DO REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO
O CONTRATANTE em razão da supremacia dos interesses públicos sobre os interesses
particulares poderá:
|-modificaruni|atera|menteocontratoparame|horadequaçãoàsfina!idadesde interesse
pUH1co,
respeitando os direitos do CONTRATADO;
,""
||- rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inã Íidão cjX
CONTRATADO:

'

."'
"
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Ill - fiscalizar a execução do contrato:
lV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

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

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
l - Excetuados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comunicados e comprovados
pela Contratada, e aceitos pelo Contratante, q não cumprimento das condições estabelecidas
neste instrumento contratual, sujeita a Contratada às seguintes sanções:

C,

e
w

a) advertência:
b) multa, nos seguintes percentuais:
b.1) moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da autorização de fornecimento,
por dia de atraso injustificado n3 execução deste contrato;
b.2)20,0% (dez por cento) do valor da autorização de fornecimento, no caso de devolução do
produto por falta de qualidade ou cancelamento do fornecimento por atraso na entrega;
b.4) 10,0% (dez por cento) sobre o saldo constante na autorização de fornecimento por
inexecução parcial das obrigações contratuais;
b.5) 10,0% (dez por cento) sobre o valor do contrato por inexecução total das cláusulas
contratuais;
b.6) 20,0% (vinte por cento) sobre o valor do saldo remanescente do contrato em caso de rescisão
do mesmo por qualquer motivo ocasionado pela Contratada.
C)- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com esta
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso anterior.
Parágrafo Primeiro: Na aplicação das penalidades previstas neste contrato, será facultada a
defesa prévia do credenciado no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a
partir da sua notificação.
Parágrafo Segundo: A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, da
Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar-CAE e outras Entidades designadas
pelo FNDE,

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

l
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Este contrato
ser rescindido
de acordo
comacordo
o Art. formal
77, e entre
seguintes
da Leiresguardaq8d
Feâera| n°
8.666/93,
bem poderá
Som o poderá
será ditado
mediante
as partes,
as suas condições essenciais.
., ,]
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

O presente contrato vigorará da data de sua assinatura até o encerramento do Ano Letivo de
2017.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de ITAJUÍPE/BA, para dirimir quaisquer dúvidas a respeito do
cumprimento do presente Contrato.
E, por estarem justos e contratados, lavrou-se q presente contrato, em quatro vias em originais
©

de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

ITAJUÍPE 10 de março de 2017.
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AGENCIA PARA A PROMOÇÃO DO DEsENvq VIMENTO, DA EDUCAçÃO, MOBILIZAÇÃO
E ORGANIZAÇÃO SOCIO MBIENTAL - PRODEMA.
DIOGO LIMA CARVALHO
(Contratada)

\,í
":"\},Jj"~\-Y- '
Praça Adonias Filho, n°. 16 - Centro CEP: 45.630-000 ITAjU/PE - Bahia
TEL./FAX.: (73) 3238-1712 E-MAIL: |TAjUIPEBAHIA@GMAIL.COM

"

PREFEITURA MUNICIPALDEITAJUIÈ'E
Departamento DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

ITRJUIPE

CNPJ Nq. 14.147.946/0001-90

Honest G——

CONTRATO N° 057/2017
CONTRATO
PARA
AQUISIÇÃO
DE
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
DA
AGRICULTURA
FAMILIAR/EMPRENDEDOR
FAMILIAR
RURAL PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE
ITAJUÍPE
E COOPERATIVA
DE
SERVIÇOS SUSTENTAVEIS DA BAHIACOOPESSBA.
MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ
sob n° 14.147.946/0001-90, com sede na Praça Adonias Filho n.°16, nesta cidade de
ITAJUÍPE, Estado da Bahia, neste ato representada pelo Prefeito o Sr. MARCONE
AMARAL COSTA JUNIOR, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n.°
C 0838171150-SSP-BA, C.P.F n.° 920.624.825-15, residente e domiciliado a Rua Maria
Pedro Hage, 281, Centro, nesta cidade,no uso das atribuições legais e as normas gerais
de que trata a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e demais
normas atinentes à matéria, daqui por diante designada simplesmente CONTRATANTE e
do outro lado a COOPERATIVA DE SERVIÇOS SUSTENTAVEIS DA BAHIACOOPESSBA, com sede na cidade de llhéus-BA Rodovia Jorge Amado, sIn km 23
Salobrinho, inscrita no CNPJ/M F
N.° 10.158.416/0001-96 e DAP Jurídica n°
SDW1015841600011101171057 neste ato representado por sua representante legal Sr'.
CARINE PEREIRA ASSUNÇÃO, brasileira, solteira, Presidente da COOPERATIVA DE
SERVIÇOS SUSTENTAVEIS DA BAHIA-COOPESSBA, residente e domiciliada na Rua
H n° 041 Parque São joão, ltabuna-BA, portadora da cédula de identidade n."0712852450,e CPF n.° 003.747.645-90 doravante denominado CONTRATADA, as partes acima
qualificadas celebram, entre si, por este instrumento de contrato, mediante as seguintes
cláusulas e condições que seguem:
O presente contrato trata-se de um contrato administrativo e rege-se, pelas normas da
Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, lei federal n° 11.947/2009, Resolução/CD/FNDE n°
26/2013, e tem base a Chamada Pública 001/2017, conforme cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

é objeto deste contrato a aqu's"ção de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR/EMPRENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS À ALIMENTAçÃO
ESCOLAR dos alunos da Rede Pública Municipal de ITAJUÍPE l BA, verba FNDE/PNAE,
para o ano letivo de 2017, descritos nos itens enumerados na Cláusula Quinta, todos de
acordo com a CHAMADA PÚBLICA N.° 001/2017, o qualifica fazendo parte integrante do
presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
§ 1° O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar a CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO LIMITE INDIVIDUAL
l - O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para
a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
por DAP Familiar /ano/entidade executora, e obedecerão as seguintes regras:
Praça Adonias Filho, n% 16 - Centro CEP: 45.630-000 Itaju/pe - Bahia
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ii - Fara a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos
individuais firmados deverão respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
por DAP Familiar /ano/EEx.
Ill - Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será
o resultado do número de agricultores familiares, munidos de DAP Familiar, inscritos na
DAP Jurídica multiplicado pelo limite individual de comercialização, utilizando a seguinte
fórmula:
Valor máximo a ser contratado = n° de agricultores familiares (DAPS familiares) inscritos
na DAP jurídica x R$ 20.000,00.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE ENTREGA
O prazo para entrega dos produtos será de, no máximo, 8(oito) dias a contar do
recebimento autorização de fornecimento expedida pelo Departamento de Compras ou
por servidor especialmente designado lotado na Secretaria de Educação.
CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS
€ GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
l - Os produtos deverão ser entregues nos locais especificados na Autorização de
Fornecimento;
ll - O fornecedor, ao entregar os produtos, deverá descarregá-los no interior do local
indicado, utilizando pessoal próprio, que deverá aguardar a conferência.
Ill - As entregas deverão ser realizadas em veículos limpos, adequados ao transporte de
gêneros alimentícios perecíveis.
IV - O recebimento do produto no local designado será feito por servidor ou comissão
constituída para este fim e obedecerá ao seguinte trâmite:
a) o fornecedor dirigir-se-á ao local da entrega munido da Nota Fiscal respectiva;
b) o servidor ou comissão, de posse dos documentos apresentados pelo fornecedor,
receberá o produto provisoriamente para verificação de especificação, quantidade, prazos
e outros pertinentes;
C) encontrando irregularidade, fixará prazo para correção pelo fornecedor;
d) aprovando, receberá definitivamente mediante atesto aposto na Nota Fiscal respectiva.
V - Os produtos deverão corresponder às especificações.
(b, VI - Caso os produtos apresentem irregularidades ou estejam fora dos padrões
determinados, os mesmos serão devolvidos para regularização no prazo máximo de 02
(dois) dias úteis.
VIl - O atraso na substituição dos mesmos acarretará a aplicação das penalidades
previstas neste edital.
VIII - Tal prazo poderá ser dilatado a critério da Administração, após análise da
justificativa apresentada pelo fornecedor.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
l - Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no projeto de
Venda, a CONTRATADA receberá o valor total estimado de R$ 5.950,00 (Cinco mil,
novecentos cinquenta reais), conforme listagem anexa a seguir:
ITEM
1

- DE MATERIAL
DESCRIçAO

UNID.

QUANT·

VALOR
UNITARIO

ALIMENTO
ACHOCOLATADO
EM
PÓ,
Embala em em acote de olietileno de 1 k

KG

500

RS 11,90
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com dados de identificação do.
produto, marca do fabrica nte, data de
fabricação, prazo de
validade. peso liquido e de acordo com as
Normas elou.
Resoluções vigentes da ANVISA/MS

ll - O pagamento do valor referido cima será efetuado em até 08 (oito) dias úteis após o
recebimento da nota fiscal de compra devidamente atestada pelo recebedor dos produtos
no setor de Tesouraria do CONTRATANTE.
Parágrafo Primeiro: O controle do recebimento dos produtos será efetuado pela Secretaria
Municipal de Educação e Cultura e Departamento de Compras.
Parágrafo Segundo: Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO
enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.
C Parágrafo Terceiro: No valor mencionado na cláusula anterior estão incluídas as
despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais,
sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer despesas necessárias ao
cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA SÉXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações

orçamentárias:
' "

Vw

Órgão
02.05.00
Secretaria
Municipal de
Educação
02.05.00
Secretaria
Municipal de
Educação

Unidade
Orçamentária
,
02.05.00
i
Secretaria
' Municipal de
Educação
02.05.00
Secretaria
Municipal de
Educação

Projeto""'
Atividade
2.065
Manutenção da
Alimentação
escolar
2.065
Manutenção da
Alimentação
escolar

Elemento
Despesa
3.3.9.0.30.00
.
Material de
Consumo
3,3.9.0.30.00
.
Material de
Consumo

Fonte de
,Recurso
Transf. Rec.
FNDE
Recursos
. .
Ordnários

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
l - Constituem obrigações do fornecedor:
a) Cumprir rigorosamente os prazos de entrega pactuados.
b) Entregar os gêneros de acordo com as especificações contidas no edital da chamada
pública.
C) Providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas pelo fiscal do contrato.
d) Garantir a boa qualidade dos gêneros entregues, respondendo por qualquer
deterioração,
Devendo efetuar a substituição sempre que necessário.
e) Manter, durante toda a vigência deste contrato, os documentos apresentados para
habilitação.
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f) Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos elou prejuízos que vier causar ao
CONTRATADO ou a terceiros, tendo como agente a Contratada, na pessoa de preposto
ou estranhos.
g) Responsabilizar-se pela entrega dos gêneros, acompanhada da documentação
necessária.
h) Ter conhecimento e acatar que novas unidades poderão ser incluídas ou excluídas,
conforme necessidade do programa e determinação da Secretaria Municipal de
Educação.
i) Ao entregar os produtos, a Contratada deverá descarregá-los até o interior do local a ser
indicado pela unidade recebedora e aguardar a conferência da entrega.
j) 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 OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
l - Constituem obrigações do Contratante:
C a) Realizar o pagamento da despesa no prazo estipulado neste instrumento.
b) Notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou
irregularidades encontradas na execução do fornecimento.
C) Credenciar perante a Contratada, mediante documento hábil, um servidor autorizado a
solicitar, acompanhar e fiscalizar o fornecimento contratado.
d) Prestar à Contratada, com clareza, as informações necessárias à entrega dos gêneros
solicitados e à emissão das Notas Fiscais/Faturas.
e) Fiscalizar a manutenção pela Contratada, das condições de habilitação e qualificações
exigidas na Chamada Pública N° 001/2017 durante toda a execução deste contrato, em
cumprimento ao disposto no Inciso XIII do artigo 55 da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA NONA - DO REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO

O CONTRATANTE em razão da supremacia dos interesses públicos sobre os interesses
particulares poderá:
I - modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de
interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
C ll - rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO;
III - fiscalizar a execução do contrato;
lV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato em culpa do
CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o
aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
l - Excetuados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comunicados e
comprovados pela Contratada, e aceitos pelo Contratante, o não cumprimento das
condições estabelecidas neste instrumento contratual, sujeita a Contratada às seguintes
sanções:
a) advertência;
Praça Adonias Filho, n°. 16 - Centro CEP: 45.630-000 /taju/pe- Bahia
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b) multa, nos seguintes percentuais:
b.1) moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da autorização de
fornecimento, por dia de atraso injustificado na execução deste contrato;
b.2)20,0% (dez por cento) do valor da autorização de fornecimento, no caso de
devolução do produto por falta de qualidade ou cancelamento do fornecimento por atraso
na entrega;
b.4) 10,0% (dez por cento) sobre o saldo constante na autorização de fornecimento por
inexecução parcial das obrigações contratuais;
b.5) 10,0% (dez por cento) sobre o valor do contrato por inexecução total das cláusulas
contratuais;
b.6) 20,0% (vinte por cento) sobre o valor do saldo remanescente do contrato em caso de
rescisão do mesmo por qualquer motivo ocasionado pela Contratada.
C) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
esta Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
b, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

Parágrafo Primeiro: Na aplicação das penalidades previstas neste contrato, será
facultada a defesa prévia do credenciado no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, contados a partir da sua notificação.
Parágrafo Segundo: A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for
o caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do presente contrato hcará a cargo da Secretaria Municipal de
Educação,da Entidade Executora,do Conselho de Alimentação Escolar - CAEe outras
L Entidades designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
Este contrato poderá ser rescindido de acordo com o Art. 77 e seguintes da Lei Federal
N°8.666/93,bem como poderá ser aditado mediante acordo formal entre as partes,
resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
O presente contrato vigorará da data de sua assinatura até o encerramento do Ano
Letivo de 2017.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de ITAJUÍPE l BA para dirimir quaisquer dúvidas a
respeito do cumprimento do presente Contrato.
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E, por estar em justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em quatro vias em
originais de igual teor e forma que, depois delido e achado conforme, é assinado pelas
partes.

ITAJUÍPE, 10 de Março de 2017.

MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE
MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR
Contratante
4w
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COOPERATIVA DE SERVIÇOS SUSTENTAVEIS DA BAHIA-COOPESSBA
CARINE PEREIRA ASSUNçÃO
CONTRATADA
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CONTRATO N° 058/2017
.

CONTRATO
PARA
AQUISIÇÃO
DE
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
DA
AGRICULTURA
FAMILIAR/EMPRENDEDOR
FAMILIAR
RURAL PARA A ALIMENTAçÃO ESCOLAR
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE ITAJUÍPE E GABRIEL ALEX SANTOS
DA SILVA.
MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ

Ç

sob n° 14.147.946/0001-90, com sede na Praça Adonias Filho n.°16, nesta cidade de
ITAJUÍPE, Estado da Bahia, neste ato representada pelo Prefeito o Sr. MARCONE
AMARAL COSTA JUNIOR, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n.°
0838171150-SSP-BA, C.P.F n.° 920.624.825-15, residente e domiciliado a Rua Maria
Pedro Hage, 281, Centro, nesta cidade,no uso das atribuições legais e as normas gerais
de que trata a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. e demais
normas atinentes à matéria, daqui por diante designada simplesmente CONTRÁTANTE e
do outro lado aqui denominado AGRICULTOR INDIVIDUAL o Sr. GABRIEL ALEX
SANTOS DA SILVA com sede na cidade de ltajuipe-BA - Rua Getúlio Vargas, 64,
Centro, inscrito no CPF/M F
N.° 954.099.635-04 e DAP Pessoa Física n°
SDW954099635040901170440 doravante denominado CONTRATADO, as partes acima
qualificadas celebram, entre si, por este instrumento de contrato, mediante as seguintes
cláusulas e condições que seguem:
O presente contrato trata-se de um contrato administrativo e rege-se, pelas normas da
Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, lei federal n° 11.94712009, Resolução/CD/FNDE n°
26/2013, e tem base a Chamada Pública 001/2017, conforme cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
4·w

É objeto deste contrato a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR/EMPRENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR dos alunos da Rede Pública Municipal de ITAJUÍPE l BA, verba FNDE/PNAE,
para o ano letivo de 2017, descritos nos itens enumerados na Cláusula Quinta, todos de
acordo com a CHAMADA PÚBLICA N.° 001/2017, o qualifica fazendo parte integrante do
presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
§ 1° O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar a CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO LIMITE INDIVIDUAL
I - O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para
a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
por DAP Familiar /ano/entidade executora, e obedecerão as seguintes regras:
|| - Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos
individuais firmados deverão respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
por DAP Familiar /ano/EEx.
Ill - Para a comercialização com grupos formais o montante máxinio a ser contr tado será
Praça Adonias Filho, n". 16 - Centro CEP: 45.630-000 /TAjU/pe- Bahia
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o resultado do número de agricultores familiares, munidos de DAP Familiar, inscritos na
DAP Jurídica multiplicado pelo limite individual de comercialização, utilizando a seguinte
· fórmula:
Valor máximo a ser contratado = n° de agricultores familiares (DAPs familiares) inscritos
na DAP jurídica x RS 20.000,00.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE ENTREGA

O prazo para entrega dos produtos será de, no máximo, 8(oito) dias a contar do
rècebimento autorização de fornecimento expedida pelo Departamento de Compras ou
por servidor especialmente designado lotado na Secretaria de Educação.
CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
'~

l - Os produtos deverão ser entregues nos locais especificados na Autorização de
Fornecimento;
ll - O fornecedor, ao entregar os produtos, deverá descarregá-los no interior do local
indicado, utilizando pessoal próprio, que deverá aguardar a conferência.
Ill - As entregas deverão ser realizadas em veículos limpos, adequados ao transporte de
gêneros alimentícios perecíveis.
lV - O recebimento do produto no local designado será feito por servidor ou comissão
constituída para este fim e obedecerá ao seguinte trâmite:
a) o fornecedor dirigir-se-á ao local da entrega munido da Nota Fiscal respectiva;
b) o servidor ou comissão, de posse dos documentos apresentados pelo fornecedor,
receberá o produto provisoriamente para verificação de especificação, quantidade, prazos
e outros pertinentes;
c) encontrando irregularidade, fixará prazo para correção pelo fornecedor;
d) aprovando, receberá definitivamente mediante atesto aposto na Nota Fiscal respectiva.
V - Os produtos deverão corresponder às especificações.
VI - Caso os produtos apresentem irregularidades ou estejam fora dos padrões
determinados, os mesmos serão devolvidos para regularização no prazo máximo de 02
(dois) dias úteis.
VIl - O atraso na substituição dos mesmos acarretará a aplicação das penalidades
previstas neste edital.
VIII - Tal prazo poderá ser dilatado a critério da Administração, após análise da
justificativa apresentada pelo fornecedor.

C

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
l - Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no projeto de
Venda, a CONTRATADA receberá o valor total estimado de R$ 19.996,90 (Dezenove
mil, novecentos noventa seis reais, noventa centavos), conforme listagem anexa a
seguir:
!

ITEM,

DESCRIÇAO DE MATERIAL
POLPAS DE FRUTAS, embalagens de 01

33

'

UNID.

QUANT·

UNITARIO i
VALOR · VALOR TOTAL i

kg,

l

sabores: cacau, manga, goiaba, acerola,
umbu, caju, cajá,, com Registro da Vigilância

,

Sanitária.Normas elou.

KG

3.710,00

RS 5,39
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ll - o pagarr)en6aõ"aõiaaénaõanTséiãéfetuado em até 08 (oito) dias úteis após o
recebimento da nota fiscal de compra devidamente atestada pelo recebedor dos produtos
no setor de Tesouraria do CONTRATANTE.
Parágrafo Primeiro: O controle do recebimento dos produtos será efetuado pela Secretaria
Municipal de Educação e Cultura e Departamento de Compras.
Parágrafo Segundo: Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO
enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.
Parágrafo Terceiro: No valor mencionado na cláusula anterior estão incluídas as

'w,

despesas
com frete, trabalhistas
recursos humanos
e materiais,e assim
comodespesas
com os encargos
fiscais,
sociais, comerciais,
e previdenciários
quaisquer
necessárias
ao
cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA SÉXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias:
Unidade """" '""
Orçamentária
02.05.00

,. . Órgão
; " 02.05.00
i
'
'
w.

Secretaria
Mumcipal de
Educaçao
02.05.00
Secretaria

Secretaria
M u n|c|pa| de
Educaçao
""
02.05.00
Secretaria

Mumcipal de
Educaçao
~

Mun|c|pa| de
Educaçao
~

p'rojeto ""' "'
' Eiemen'to
Atividade
Despesa
ã 'ois"
l 3.3.9.0.30.00

Manutenção da l' Material de
Ahmentaçao
l
escolar
l
Consumo
2.065
3.3.9.0.30.00
Manutenção da
.
Material de
Ahmentaçao
escolar
Consumo

Fonte de
Recurso,_
'
Transf. Rec
FNDE
Recursos
. . .
Ord|nar|os

;

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
l - Constituem obrigações do fornecedor:
a) Cumprir rigorosamente os prazos de entrega pactuados.
b) Entregar os gêneros de acordo com as especificações contidas no edital da chamada
pública.
c) Providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas pelo fiscal do contrato.
d) Garantir a boa qualidade dos gêneros entregues, respondendo por qualquer
deterioração,
Devendo efetuar a substituição sempre que necessário.
e) Manter, durante toda a vigência deste contrato, os documentos apresentados para
habilitação.
f) Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos elou prejuízos que vier causar ao
CONTRATADO ou a terceiros, tendo como agente a Contratada, na pessoa de preposto
ou estranhos.
g) Responsabilizar-se pela entrega dos gêneros, acompanhada da docum ntação
necessária.
Praça Adonias Filho, n°. 16 - Centro CEP: 45.630-000 /TajU/PE - Bahia
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h) Ter conhecimento e acatar que novas unidades poderão ser incluídas ou excluídas,
conforme necessidade do programa e determinação da Secretaria Municipal de
Educação.
i) Ao entregar os produtos, a Contratada deverá descarregá-los até o interior do local a ser
pela unidade
e aguardar
a conferência da ou
entrega.
j)indicado
O ressarcimento
de recebedora
danos causados
ao CONTRATANTE
a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I - Constituem obrigações do Contratante:
a) Realizar o pagamento da despesa no prazo estipulado neste instrumento.
C

b) Notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou
irregularidades encontradas na execução do fornecimento.
C) Credenciar perante a Contratada, mediante documento hábil, um servidor autorizado a
solicitar, acompanhar e fiscalizar o fornecimento contratado.
d) Prestar à Contratada, com clareza, as informações necessárias à entrega dos gêneros
solicitados e à emissão das Notas Fiscais/Faturas.
e) Fiscalizar a manutenção pela Contratada, das condições de habilitação e qualificações
exigidas na Chamada Pública N° 001/2017 durante toda a execução deste contrato, em
cumprimento ao disposto no Inciso XIII do artigo 55 da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA NONA - DO REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO

\"

O CONTRATANTE em razão da supremacia dos interesses públicos sobre os interesses
particulares poderá:
l - modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de
interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO:
|| - rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO:
Ill - fiscalizar a execução do contrato,
lV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato em culpa do
CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o
aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
I - Excetuados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comunicados e
comprovados pela Contratada, e aceitos pelo Contratante, o não cumprimento das
condições estabelecidas neste instrumento contratual, sujeita a Contratada às seguintes
sanções:
a) advertência;
b) multa, nos seguintes percentuais:
b.1) moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da
fornecimento, por dia de atraso injustificado na execução deste contrato;

autorização de
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"E*üjgo'N;; por cento) do valor da autorização de fornecimento, no caso de
devolução do produto por falta de qualidade ou cancelamento do fornecimento por atraso
" na entrega;
.

b.4) 10,0% (dez por cento) sobre o saldo constante na autorização de fornecimento por
inexecução parcial das obrigações contratuais;
b.5) 10,0% (dez por cento) sobre o valor do contrato por inexecução total das cláusulas
contratuais;

C

b.6) 20,0% (vinte por cento) sobre o valor do saldo remanescente do contrato em caso de
rescisão do mesmo por qualquer motivo ocasionado pela Contratada.
C) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
esta Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
Parágrafo Primeiro: Na aplicação das penalidades previstas neste contrato, será
facultada a defesa prévia do credenciado no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, contados a partir da sua notificação.

Parágrafo Segundo: A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for
o caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de
Educação,da Entidade Executora,do Conselho de Alimentação Escolar - CAEe outras
w.

Entidades designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
Este contrato poderá ser rescindido de acordo com o Art. 77 e seguintes da Lei Federal
N°8.666/93,bem como poderá ser aditado mediante acordo formal entre as partes,
resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
O presente contrato vigorará da data de sua assinatura até o encerramento do Ano
Letivo de 2017.
" CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de ITAJUÍPE l BA para dirimir quaisquer dúvidas a
respeito do cumprimento do presente Contrato.
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E, por estar em justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em quatro vias em
originais de igual teor e forma que, depois delido e achado conforme, é assinado pelas
partes.

ITAJUÍPE, 10 de Março de 2017.

MUNI "
MARC

<AJUÍPE
A

OSTA JUNIOR
atante

,AjL á l' L sL
GABRIEL ALEX SANTOS DA SILVA
CONTRATADA

l
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CONTRATO N° 059/2017
CONTRATO
PARA
AQUISIÇÃO
DE
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
DA
AGRICULTURA
FAMILIAR/EMPRENDEDOR
FAMILIAR
RURAL PARA A ALIMENTAçÃO ESCOLAR
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPKJ
DE ITAJUÍPE E JAIRO AFONSO HAGE
NETO

'

MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ
C

sob n° 14.147.946/0001-90, com sede na Praça Adonias Filho n.°16, nesta cidade de
ITAJUÍPE, Estado da Bahia, neste ato representada pelo Prefeito o Sr. MARCONE
AMARAL COSTA JUNIOR, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n.°
0838171150-SSP-BA, C.P,F n.° 920.624.825-15, residente e domiciliado a Rua Maria
Pedro Hage, 281, Centro, nesta cidade,no uso das atribuições legais e as normas gerais
de que trata a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e demais
normas atinentes à matéria, daqui por diante designada simplesmente CONTRATANTE e
do outro lado aqui denominado AGRICULTOR INDIVIDUAL o Sr. JAIRO AFONSO
HAGE NETO com sede na cidade de ltajuipe-BA - Rua Getúlio Vargas, 64, Centro.
inscrito
no
CPF/M F
N.°
010.326.695-00
e
DAP
Pessoa
Física
n°
SDW0010326695002001171004 doravante denominado CONTRATADO, as partes
acima qualificadas celebram, entre si, por este instrumento de contrato, mediante as
seguintes cláusulas e condições que seguem:
O presente contrato trata-se de um contrato administrativo e rege-se, pelas normas da
Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, lei federal n° 11.947/2009, Resolução/CD/FNDE n°
26/2013. e tem base a Chamada Pública 001/2017, conforme cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

C

É objeto deste contrato a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR/EMPRENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS À ALIMENTAçÃO
ESCOLAR dos alunos da Rede Pública Municipal de ITAJUÍPE l BA, verba FNDE/PNAE,
para o ano letivo de 2017, descritos nos itens enumerados na Cláusula Quinta, todos cie
acordo com a CHAMADA PÚBLICA N.° 001.'2017, o qualifica fazendo parte integrante do
presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição§ 1° O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar a CONTRATANTE conforme descrito no projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO LIMITE INDIVIDUAL
l - O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para
a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
por DAP Familiar /ano/entidade executora, e obedecerão as seguintes regras:
ll - Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos
individuais firmados deverão respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
por DAP Familiar /ano/EEx.
III - Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será
Praça Adonias Filho, n°. 16 - Centro CEP: 45.630-000 ITAJU/PE- Bahia
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o resultado do número de agricultores familiares, munidos de DAP Familiar, inscritos na
DAP Jurídica multiplicado pelo limite individual de comercialização, utilizando a seguinte
fórmula:
Valor máximo a ser contratado = n° de agricultores familiares (DAPS familiares) inscritos
na DAP jurídica x R$ 20.000,00.

"

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE ENTREGA

O prazo para entrega dos produtos será de, no máximo, 8(oito) dias a contar do
recebimento autorização de fornecimento expedida pelo Departamento de Compras ou
por servidor especialmente designado lotado na Secretaria de Educação.
CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
€
l - Os produtos deverão ser entregues nos locais especificados na Autorização de
Fornecimento;
Il - O fornecedor, ao entregar os produtos, deverá descarregá-los no interior do local
indicado, utilizando pessoal próprio, que deverá aguardar a conferência.
Ill - As entregas deverão ser realizadas em veículos limpos, adequados ao transporte de
gêneros alimentícios perecíveis.
IV - O recebimento do produto no local designado será feito por servidor ou comissão
constituída para este fim e obedecerá ao seguinte trâmite:
a) o fornecedor dirigir-se-á ao local da entrega munido da Nota Fiscal respectiva;
b) o servidor ou comissão, de posse dos documentos apresentados pelo forneceaor,
receberá o produto provisoriamente para verificação de especificação, quantidade, prazos
e outros pertinentes;
C) encontrando irregularidade, fixará prazo para correção pelo fornecedor;
d) aprovando, receberá definitivamente mediante atesto aposto na Nota Fiscal respectiva
V - Os produtos deverão corresponder às especificações.
VI - Caso os produtos apresentem irregularidades ou estejam fora dos padrões
determinados, os mesmos serão devolvidos para regularização no prazo máximo de 02
(dois) dias úteis.
VIl - O atraso na substituição dos mesmos acarretará a aplicação das penalidades
previstas neste edital.
VIII - Tal prazo poderá ser dilatado a ,critério da Administração, após análise da
justificativa apresentada pelo fornecedor.

C

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
I - Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de
Venda, a CONTRATADA receberá o valor total estimado de R$ 19.952,00 (Dezenove
mil, novecentos cinquenta dois reais), conforme listagem anexa a seguir:
i

ITEM

'

DESCRIçÃO DE MATERIAL

"") UNID

l

QUANT

U::TLAOR:O i VALOR TOTAL" "'

I'COCO RALADO, frescê;'" sem sujidades,
17

i embalados individualmente, em $3cos i
KG
plásticos
transparente
próprio
para'
congelamento.
_
_i,_ _ _ _

1.470

R$ 12,50

275

R$ 2,50

.
l

R$ 18.375,00

'

R$ 687,50

i

F

l

18

COENTRO, de
molho3
, apresentado
grau1"dequa|ldad"y
evolução ,"m
.ompleto
do l MOLHO í
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20
25

tamanho, aroma, e cor própria, com i
ausências de sujidades, parasitos e larvas, l
l de acordo com a Resolução 12/78 daÍ
CNNPA
:
¶
COUVE MANTEIGA, folhas novas, verde
, escura, cor uniforme, sem sujidades, 1" MOLHO
ualidade
HORTELÃ EM MOLHOS, limpos, folhas MOLHO
frescas e sem presença de terra.

L"»

~.
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·"· " ' "·" ""· '
·

342

R$ 2,50

r$ 855,00

i

15

R$ 2,30

R$ 34,50

i
J

|| - O pagamento do valor referido cima será efetuado em até 08 (oito) dias úteis após o

recebimento da nota fiscal de compra devidamente atestada pelo recebedor dos produtos
no setor de Tesouraria do CONTRATANTE.
C

Parágrafo Primeiro: O controle do recebimento dos produtos será efetuado pela Secretaria
Municipal de Educação e Cultura e Departamento de Compras.

Parágrafo Segundo: Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO
enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.
Parágrafo Terceiro: No valor mencionado na cláusula anterior estão incluídas as
despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais.
sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer despesas necessárias ao
cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA SÉXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias:

,~

Órgão
02.05.00
Secretaria
Municipal de
Educaçao
02.05.00
Secretaria
Mun|c|pa| de
Educa ao

Unidade

I

Orçamentária
02.05.00
Secretaria
Municipal de
Educação
~
02.05.00
Secretaria
Mumcipal de
Educa o

l

projeto

Eiemen'io' """T" ' F"onie"àe""i

Atividade
Despesa
2.065
3.3.9.0.30.00
Manutenção da l
.
Alimentação
Material cie
escolar
Consumo
2.065
3.3.9.0.30.00
Manutenção da
.
Material de
Ahmentaçao
Consumo
:
escolar

Recurso i
'
l Transf. Rec :
'
FNDE
i
. --- ---)
Recursos
. . .
Orchnarios

'
:

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
l - Constituem obrigações do fornecedor:
a) Cumprir rigorosamente os prazos de entrega pactuados.
b) Entregar os gêneros de acordo com as especificações contidas no edital da chamada
pública.
C) Providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas pelo fiscal do contrato
d) Garantir a boa qualidade dos gêneros entregues, respondendo por qualquer
deterioração,
Devendo efetuar a substituição sempre que necessário.
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e) Manter, durante toda a vigência deste contrato, os documentos apresentados para
habilitação.
f) Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos elou prejuízos que vier causar ao
-

CONTRATADO ou a terceiros, tendo como agente a Contratada, na pessoa de preposto
ou estran hos.
.

C

g) Responsabilizar-se pela entrega dos gêneros, acompanhada da documentação
h) Ter conhecimento e acatar que novas unidades poderão ser incluídas ou excluídas,
conforme necessidade do programa e determinação da Secretaria Municipal de
Educação.
i) Ao entregar os produtos, a Contratada deverá descarregá-los até o interior do local a ser
indicado pela unidade recebedora e aguardar a conferência da entrega.
j) 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.
necessária.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
I - Constituem obrigações do Contratante:
a) Realizar o pagamento da despesa no prazo estipulado neste instrumento.
b) Notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou
irregularidades encontradas na execução do fornecimento.
C) Credenciar perante a Contratada, mediante documento hábil, um servidor autorizado a
solicitar, acompanhar e fiscalizar o fornecimento contratado.
d) Prestar à Contratada, com clareza, as informações necessárias à entrega dos gêneros
solicitados e à emissão das Notas Fiscais/Faturas.
e) Fiscalizar a manutenção pela Contratada, das condições de habilitação e qualificações
exigidas na Chamada Pública N° 001/2017 durante toda a execução deste contrato, em
cumprimento ao disposto no Inciso XIII do artigo 55 da Lei n° 8.666/93.

C,

CLÁUSULA NONA - DO REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO
O CONTRATANTE em razão da supremacia dos interesses públicos sobre os interesses
particulares poderá:
l - modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de
interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
ll - rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO;
Ill - fiscalizar a execução do contrato;
lV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato em culpa do
CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o
aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
l - Excetuados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comunicados e
comprovados pela Contratada, e aceitos pelo Contratante, o não cumprimento das
condições estabelecidas neste instrumento contratual, sujeita a Contratada às seguintes
sanções:
Praça Adonias Filho, n°. 16 - Centro CEP: 45.630-000 /TAjU/PE - Bahia
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a) advertência;
b) multa, nos seguintes percentuais:
"

C

b.1) moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da autorização de
fornecimento, por dia de atraso injustificado na execução deste contrato;
b.2)20,0% (dez por cento) do valor da autorização de fornecimento, no caso de
devolução do produto por falta de qualidade ou cancelamento do fornecimento por atraso
na entrega;
b.4) 10,0% (dez por cento) sobre o saldo constante na autorização de fornecimento por
inexecução parcial das obrigações contratuais;
b.5) 10,0% (dez por cento) sobre o valor do contrato por inexecução total das cláusulas
contratuais;
b.6) 20,0% (vinte por cento) sobre o valor do saldo remanescente do contrato em caso de
rescisão do mesmo por qualquer motivo ocasionado pela Contratada.
C) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
esta Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
Parágrafo Primeiro: Na aplicação das penalidades previstas neste contrato, será
facultada a defesa prévia do credenciado no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, contados a partir da sua notificação.

E

Parágrafo Segundo: A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou. quando for
o caso, cobrada judicialmente.
.
.
~
CLAUSULA
DECIMA
PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇAO
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de
Educação,da Entidade Executora,do Conselho de Alimentação Escolar - CAEe outras
Entidades designadas pelo FNDE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
Este contrato poderá ser rescindido de acordo com o Art. 77 e seguintes da Lei Federal
N°8.666/93,bem como poderá ser aditado mediante acordo formal entre as partes,
resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

O presente contrato vigorará da data de sua assinatura até o encerramento do Ano
Letivo de 2017.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de ITAJUÍPE l BA para dirimir quaisquer dúvidas a
respeito do cumprimento do presente Contrato.

E, por estar em justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em quatro vias em
originais de igual teor e forma que, depois delido e achado conforme, é assinado pelas
partes.
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ITAJUÍPE, 10 de Março de 2017.
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