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Contratos
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 16.429.268/0001-83
Setor de Licitações e Contratos
TERMO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÃO DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA –
BAHIA Nº 055/2022
O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 16.429.268/0001-83, sito à Avenida Henrique Brito, s/n,
Centro, São José da Vitória – BA CEP: 45.620-000, representado neste ato pelo Chefe do Poder
Executivo, Senhor JEOVÁ NUNES DE SOUZA portador da Cédula de Identidade nº 20.829-93
SSP/BA e CPF sob nº 186.794.395 – 68, residente e domiciliado à Avenida Sebastião Oliva,
352, Centro, São José da Vitória, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a
empresa ASSOCIACAO COMUNITARIA BENEFICIENTE DOS TRABALHADORES DE BAIXA
RENDA DE SAO JOSE DA VITORIA - ACBTBR, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº
07.996.306/0001-99, situada à Estrada São José da Vitória X Una, Km 02, Fazenda Dois
Irmãos, Zona Rural, Unacal, São José da Vitória, Bahia, CEP: 45.620-000, DAP nº
SDW0799630600013105220349, neste ato representada pelo seu Vice-Presidente o Sr ANTÔNIO
VINICIUS DA SILVA BISPO, portador do RG nº 08762137 19 SSP/BA, inscrito no CPF sob n.º
968.916.375-20, com o DAP sob o nº SDW0968916375202704220545, doravante denominado
CONTRATADA, as partes acima qualificadas celebram, entre si, por este instrumento de contrato,
mediante as seguintes cláusulas e condições que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA REGÊNCIA
1.1 - O presente contrato trata-se de um contrato administrativo e rege-se, pelas normas da Lei
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, tem base na Chamada Pública
001/2022, originário do processo administrativo nº 097/2022, que, independente de transcrição,
integra este instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO
2.1 - Constitui objeto do presente instrumento a Aquisição de Gêneros Alimentícios de forma
parcelada, com vistas ao atendimento das necessidades da merenda escolar Gerenciada pela
Secretaria Municipal de Educação do Município de São José da Vitória, Estado da Bahia,
conforme descrito nos anexos I e II.
CLÁUSULA TERCEIRA: FORNECIMENTO
3.1 - 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.
CLÁUSULA QUARTA: LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA
4.1 - O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominados CONTRATADOS, será de até R$:
20.000,00 (Vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação
do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUINTA: DA INFORMAÇÃO AO MDA
5.1 - OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão
informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais de venda dos
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participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios, consoante a o Projeto de Venda de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo 30 dias
após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.
CLÁUSULA SEXTA: DA ENTREGA
6.1 - O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da
autorização de fornecimento, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do
fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 31 de Dezembro de 2022.
6.1.1 - A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a
Chamada pública n.º 001/2022.
6.1.2 - O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de
Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de
entrega, consoante o anexo deste Contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA: DO PREÇO
7.1 - Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor total de R$:
58.381,80(Cinquenta e oito mil e trezentos e oitenta e um reais e oitenta centavos), conforme
listagem anexa a seguir:
Item

1

2

3

4

5

Descrição dos Produtos
Unid Quant V. Unit
Abóbora fruto de tamanho grande limpa, de primeira e
acondicionada de forma a evitar danos físicos, apresentando-se
íntegras com grau de maturação tal que lhe permita suportar a
500
3,80
manipulação, o transporte e a conservação em condições Kg
adequadas para o consumo. Ausência de parasitas, sujidades,
larvas e corpos estranhos aderidos à casca, com características
íntegras e de primeira qualidade. Podendo ser orgânico
Aipim raiz carnuda, grossa, descascada, in natura, limpa,
congelada e acondicionada de forma a evitar danos físicos,
Kg
600
4,80
mecânicos e biológicos. Ausência de parasitas, sujidades, larvas
e corpos estranhos e de primeira qualidade
Alface hortaliça fresca, com folhas íntegras e de primeira
qualidade; limpa, lavada ou escovada, coloração uniforme; isenta
de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos
Kg
80
15,00
aderidos à superfície externa. Podendo ser de origem
hidropônica. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem
física, mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico
Banana da Prata fruto médio, limpo e acondicionado de forma a
evitar danos físicos, mecânicos ou biológicos; íntegro, limpo, de
vez (por amadurecer) apresentando grau de maturação tal que
720
3,25
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação Kg
em condições adequadas para o consumo. Ausência de
parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos à casca.
Podendo ser orgânico
Banana da terra fruto médio, limpo e acondicionado de forma a
evitar danos físicos, mecânicos ou biológicos; íntegro, limpo, de
vez (por amadurecer) apresentando grau de maturação tal que
1.000
7,20
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação Kg
em condições adequadas para o consumo. Ausência de
parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos à casca.
Podendo ser orgânico

V. Total

1.900,00

2.880,00

1.200,00

2.340,00

7.200,00
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Batata doce tubérculo no estado in natura, genuínas, sãs, de
primeira qualidade, lavado ou escovado, coloração uniforme;
isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer
lesões de origem física, mecânica ou biológica. Podendo ser
orgânico
Bolo de Batata Doce ou Aipim fabricado a partir da mistura de
ingredientes naturais acondicionado em embalagem plástica,
livre de sujidade e de boa qualidade
Bolo de Tapioca (Pedaços de 100gr) fabricado a partir da mistura
de ingredientes naturais acondicionado em embalagem plástica,
livre de sujidade e de boa qualidade
Bolo de Milho (Pedaços de 100gr) fabricado a partir da mistura
de ingredientes naturais acondicionado em embalagem plástica,
livre de sujidade e de boa qualidade
Bolo de Simples (Pedaços de 100gr) fabricado a partir da mistura
de ingredientes naturais acondicionado em embalagem plástica,
livre de sujidade e de boa qualidade
Cebolinha Verde hortaliça fresca, com folhas íntegras e de
primeira qualidade; limpa, lavada ou escovada, coloração
uniforme; isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à superfície externa. Podendo ser de origem
hidropônica. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem
física, mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico
Coentro hortaliça fresca, com folhas íntegras e de primeira
qualidade; limpa, lavada ou escovada, coloração uniforme; isenta
de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos
aderidos à superfície externa. Podendo ser de origem
hidropônica. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem
física, mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico
Coco Seco Produto alimentício contendo entre os ingredientes:
polpa de coco e parcialmente desengordurada. Deve apresentar
coloração branca e consistência firme. Sabor característico, sem
sinais de ranço ou amargor. Ausente de sujidades, parasitas, ou
larvas. Embalagem plástica íntegra, atóxica, de 100g. A
rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informaçöes:
nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais.
Couve hortaliça fresca, com folhas íntegras e de primeira
qualidade; limpa, lavada ou escovada, coloração uniforme; isenta
de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos
aderidos à superfície externa. Podendo ser de origem
hidropônica. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem
física, mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico
Farinha de mandioca Farinha de Mandioca. Grupo: Seca,
Subgrupo: Fina, Classe: Branca, Tipo: 1. Não deverá apresentar
misturas, resíduos e/ou impurezas. Não deverá apresentar odor
forte e intenso (não característico do produto) além de coloração
anormal (brancas com pontos amarelo escuro e/ou marrom).
Validade mínima de 12 meses. A rotulagem deve conter no
mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais
Farinha de Tapioca Não deverá apresentar misturas, resíduos
e/ou impurezas. Näo deverá apresentar odor forte e intenso (não
característico do produto) além de coloração anormal (brancas
com pontos amarelo escuro e/ou marrom)
Laranja fruto de tamanho médio, com características íntegras e
de primeira qualidade; fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e

Kg

120

6,00

Kg

50

10,00

Kg

50

10,00

Kg

50

10,00

Kg

50

10,00

Kg

80

15,00

Kg

80

15,00

Kg

70

25,00

Kg

80

15,00

Kg

250

6,50

Kg

150

12,00

Un

9.000

0,50

720,00

500,00

500,00

500,00

500,00

1.200,00

1.200,00

1.750,00

1.200,00

1.625,00

1.800,00

4.500,00
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18

19

20

21

22

23

coloração uniforme apresentando grau de maturação tal que
lhepermita suportar a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo; isento de sujidades,
insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à
superfície externa, e de origem orgânica. Não deve apresentar
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.
Podendo ser orgânico
Limão fruto de tamanho médio, limpo, de primeira e
acondicionado de forma a evitar danos físicos, íntegros, de vez
(por amadurecer), apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo. Ausência de
parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos à casca.
Podendo ser orgânico
Mamão fruto de tamanho médio, com características íntegras e
de primeira qualidade; fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e
coloração uniforme apresentando grau de maturação tal que
lhepermita suportar a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo; isento de sujidades,
insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à
superfície externa, e de origem orgânica. Não deve apresentar
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.
Podendo ser orgânico
Melancia in natura, em boas condições para consumo, tamano
grande.
Milho verde (inteiro) fruto de tamanho médio, com características
íntegras e de primeira qualidade; fresco, limpo, coloração
uniforme; aroma, cor e sabor típicos da espécie, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.
Podendo ser orgânico
Polpa de fruta (1kg – Sabores diversos) partir da fruta em natura,
acondicionada em embalagem plástica, livre de sujidade e
parasitas, de boa qualidade
Quiabo fruto capsular, cônico, verde e peludo, de tamanho
médio, com características íntegras e de primeira qualidade;
fresco, limpo, coloração uniforme; aroma, cor e sabor típicos da
espécie; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.
Podendo ser orgânico

Kg

40

5,00

Kg

180

4,50

Un

500

15,00

Un

600

1,50

Kg

2.000

8,50

Kg

80

5,71

200,00

810,00

7.500,00

900,00

17.000,00

456,80

Valor Total R$: 58.381,80

CLÁUSULA OITAVA: DO PREÇO FINAL
8.1 - No valor mencionado na cláusula sétima 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 NONA: DOS RECURSOS FINANCEIROS
9.1 - As despesas decorrentes do fornecimento dos gêneros alimentícios, contratadas com base
na presente licitação, no que couber, serão custeadas, com recursos financeiros próprios do
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município (ORDINÁRIO LIVRE) e/ou com recursos oriundos do Governo Federal, através do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, no âmbito do Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE, as quais correrão à conta dos recursos orçamentários, constantes
de dotações consignadas no orçamento municipal vigente, através das seguintes dotações
orçamentárias:
Órgão: 5 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade Orçamentária: 505 – Secretaria de Educação e Cultura
Atividade/Projeto: 2087 – Manutenção da Alimentação Escolar no Ensino Fundamental
Atividade/Projeto: 2089 – Manutenção da Alimentação Escolar na Educação Infantil
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte: 00 – Recursos Ordinários
Fonte: 15 – Transf. de Rec. do F. Nac. de Des. Educ. – FNDE
CLÁUSULA DÉCIMA: MULTA
10.1 - O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do
CONTRATADO FORNACEDOR, deverá pagar multa de 2 % mais juros de 0,1% ao dia, sobre o
valor da parcela vencida. Ressalvados os casos quando não efetivados os repasses mensais de
recursos do FNDE em tempo hábil.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1 - Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a:
11.1.1 - Efetuar, os pagamentos devidos a CONTRATADA, os descontos e recolhimentos
previstos em lei;
11.1.2 - Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas
obrigações dentro das normas e condições do credenciamento.
11.1.3 - Fiscalizar a entrega e comunicar possíveis irregularidades a CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste Contrato e na
legislação pertinente, as seguintes:
12.1.1 - Entrega os produtos de acordo com o cronograma previsto neste Edital.
12.1.2 - Priorizar nas entregas, sempre que possível, os gêneros alimentícios orgânicos ou
agroecológicos;
12.1.3 - Priorizar os gêneros alimentícios da safra do ano de entrega do produto.
12.1.4 - Transportar os alimentos conforme as normas da Legislação da Vigilância Sanitária, para
garantir a integridade e a qualidade dos mesmos.
12.1.5 - Transportar os alimentos em veículos fechados ou abertos com proteção (ex: lona) em
perfeitas condições de higiene, para garantir a integridade e a qualidade dos alimentos.
12.1.6 - Assumir como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento
de material, mão-de-obra, necessários à boa e perfeita entrega dos produtos. Responsabiliza-se,
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também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou
subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados à Contratante ou a terceiros.
12.1.7 - Responsabilizar-se por todos os encargos tributários, sociais e previdenciários incidentes
sobre os valores incidentes sobre a aquisição, comprovando, mediante apresentação de
documentos, eventual isenção tributária.
12.1.8 - Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por
ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste instrumento.
12.1.9 - Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcial, o objeto deste credenciamento.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA GUARDA DOS DOCUMENTOS (FORNECEDOR)
13.1 - O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05(cinco) anos, cópias
das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do Projeto de Venda de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição para
comprovação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA RESPONSABILIDADE POR DANOS
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 à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MULTA
15.1 - 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 SEXTA: FISCALIZAÇÃO
16.1 - 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 DÉCIMA SÉTIMA: ADITAMENTO
17.1 - Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as
partes, resguardadas as suas condições essenciais, conforme Lei nº 8666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA RESCISÃO
18.1 - 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:
18.1.1 - por acordo entre as partes;
18.1.2 - pela inobservância de qualquer de suas condições;
18.1.3 - quaisquer dos motivos previstos em lei.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 16.429.268/0001-83
Setor de Licitações e Contratos
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: VIGÊNCIA
19.1 - O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos
ou até 31 de Dezembro de 2022, podendo ser prorrogado através de aditivo conforme Art. 57 da
Lei Federal nº 8666/93.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: FORO
20.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Buerarema, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer
dúvidas a respeito do cumprimento do presente Contrato.
20.2 - E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em 02 (Duas) vias em
originais de igual teor e forma que, após lido e achado conforme, é assinado pelas partes,
juntamente com duas testemunhas.
São José da Vitória – BA, 04 de julho de 2022.

___________________________________________
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA
JEOVÁ NUNES DE SOUZA
Prefeito
CONTRATANTE

________________________________________________
ASSOCIACAO COMUNITARIA BENEFICIENTE DOS
TRABALHADORES DE BAIXA RENDA
DE SAO JOSE DA VITORIA - ACBTBR
ANTÔNIO VINICIUS DA SILVA BISPO
Vice-Presidente
RG nº 08762137 19 SSP/BA
CONTRATADO

PARECER JURÍDICO
Examinando o Contrato acima, concluímos pela sua
aprovação por estar de acordo com as exigências da Lei Federal
nº 8.666/93.
Em, 04 de julho de 2022.

___________________________________

Assessor Jurídico
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São José da Vitória

Homologações

ESTADO DA BAHIA
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de São José da Vitória, no uso de suas atribuições e após analisar
a Adjudicação e o Relatório da Comissão Permanente de Licitação e Parecer Jurídico,
HOMOLOGA, o resultado da licitação – Chamada Pública nº. 001/2022 – com a
finalidade de Cadastramento de Grupos Formais e Informais de Agricultores
Familiares para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para a
Alimentação Escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino, em favor da
ASSOCIACAO COMUNITARIA BENEFICIENTE DOS TRABALHADORES DE BAIXA
RENDA DE SAO JOSE DA VITORIA - ACBTBR, inscrita no CNPJ sob o nº
07.996.306/0001-99, no valor de R$: 58.381,80(Cinquenta e oito mil e trezentos e
oitenta e um reais e oitenta centavos), vencedora do objeto da referida Licitação,
para que o mesmo seja lavrado o Contrato e Empenho.

SÃO JOSÉ DA VITÓRIA – Bahia, 04 de julho de 2022

JEOVÁ NUNES DE SOUZA
Prefeito Municipal
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