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Extratos de Contratos
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA
CNPJ - 13.647.854/0001-06

EXTRATO DE CONTRATO Nº 006/2020

CONTRATADO: RODRIGO CARVALHO DOS SANTOS.
CPF: 862.846.895-19.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação
escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos no
quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a Chamada Pública nº 001/2020,
o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação
ou transcrição.
VIGÊNCIA: De 19.02.2020 à 31.12.2020.
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 06 – 2.024 – 33.90.30.00 – Fonte de Recursos: 100, 215.
VALOR TOTAL: R$ 8.662,00 (Oito mil seiscentos e sessenta e dois reais).
AMPARO LEGAL: Lei Nº 8.666/93.
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação / Chamada Pública nº 001/2020.
DATA DO CONTRATO: 19.02.2020.

Olindina - BA, 19 de fevereiro de 2020.

Jackson Bomfim dos S. Araújo
Responsável pelas Publicações
Portaria Nº 036/18
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 007/2020

CONTRATADO: GENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS.
CPF: 268.290.278-29.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação
escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos no
quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a Chamada Pública nº 001/2020,
o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação
ou transcrição.
VIGÊNCIA: De 19.02.2020 à 31.12.2020.
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 06 – 2.024 – 33.90.30.00 – Fonte de Recursos: 100, 215.
VALOR TOTAL: R$ 6.095,70 (Seis mil noventa e cinco reais e setenta centavos).
AMPARO LEGAL: Lei Nº 8.666/93.
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação / Chamada Pública nº 001/2020.
DATA DO CONTRATO: 19.02.2020.

Olindina - BA, 19 de fevereiro de 2020.

Jackson Bomfim dos S. Araújo
Responsável pelas Publicações
Portaria Nº 036/18
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 008/2020

CONTRATADOS: Marileuza dos Santos Machado
CPF nº 831.726.105-00
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação
escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos no
quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a Chamada Pública nº 001/2020,
o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação
ou transcrição.
VIGÊNCIA: De 19.02.2020 à 31.12.2020.
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 06 – 2.024 – 33.90.30.00 – Fonte de Recursos: 100, 215.
VALOR TOTAL: R$ 2.592,00 (Dois mil quinhentos e noventa e dois reais).
AMPARO LEGAL: Lei Nº 8.666/93.
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação / Chamada Pública nº 001/2020.
DATA DO CONTRATO: 19.02.2020.

Olindina - BA, 19 de fevereiro de 2020.

Jackson Bomfim dos S. Araújo
Responsável pelas Publicações
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 009/2020

CONTRATADO: JOSÉ ADILSON DE OLIVEIRA.
CPF: 939.313.105-82.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação
escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos no
quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a Chamada Pública nº 001/2020,
o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação
ou transcrição.
VIGÊNCIA: De 19.02.2020 à 31.12.2020.
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 06 – 2.024 – 33.90.30.00 – Fonte de Recursos: 100, 215.
VALOR TOTAL: R$ 12.795,70 (Doze mil setecentos e noventa e cinco reais e setenta
centavos).
AMPARO LEGAL: Lei Nº 8.666/93.
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação / Chamada Pública nº 001/2020.
DATA DO CONTRATO: 19.02.2020.

Olindina - BA, 19 de fevereiro de 2020.

Jackson Bomfim dos S. Araújo
Responsável pelas Publicações
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 011/2020

CONTRATADO:

COOPERATIVA

AGROPECUÁRIA

MISTA

DA

REGIÃO

DE

ALAGOINHAS – COOPERA
CNPJ sob nº 13.957.063/0001-82
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação
escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos no
quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a Chamada Pública nº 001/2020,
o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação
ou transcrição.
VIGÊNCIA: De 19.02.2020 à 31.12.2020.
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 06 – 2.024 – 33.90.30.00 – Fonte de Recursos: 100, 215.
VALOR TOTAL: R$ 94.840,00 (Noventa e quatro mil oitocentos e quarenta reais).
AMPARO LEGAL: Lei Nº 8.666/93.
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação / Chamada Pública nº 001/2020.
DATA DO CONTRATO: 19.02.2020.

Olindina - BA, 19 de fevereiro de 2020.

Jackson Bomfim dos S. Araújo
Responsável pelas Publicações
Portaria Nº 036/18
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 016/2019

CONTRATADOS: GRUPO INFORMAL – representado neste ato por seus membros, Izabel
Santana de Andrade CPF nº 008.222.275-41, Deiseane do Nascimento Reis CPF nº
050.167.055-69 e Maria Elza Nascimento Reis CPF nº 472.123.575-53.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação
escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos no
quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a Chamada Pública nº 001/2020,
o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação
ou transcrição.
VIGÊNCIA: De 19.02.2020 à 31.12.2020.
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 06 – 2.024 – 33.90.30.00 – Fonte de Recursos: 100, 215.
VALOR TOTAL: R$ 47.085,00 (Quarenta e sete mil oitenta e cinco reais).
AMPARO LEGAL: Lei Nº 8.666/93.
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação / Chamada Pública nº 001/2020.
DATA DO CONTRATO: 19.02.2020.

Olindina - BA, 19 de fevereiro de 2020.

Jackson Bomfim dos S. Araújo
Responsável pelas Publicações
Portaria Nº 036/18

Praça Antonio Borges de Santana, s/n – Telefax: (075) 3436–1181/1182
CEP 48.470.000 – Olindina – Bahia
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Contratos
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA
CNPJ: 13.647.854/0001-06

CONTRATO Nº 006/2020
CONTRATO
DE
AQUISIÇÃO
DE
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.
Que fazem, O MUNICÍPIO DE OLINDINA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça
Antônio Borges de Santana nº s/n, Centro – CEP 48.470-000, Olindina - BA, inscrito no CNPJ sob número
13.647.854/0001-06, representada neste ato pelo (a) Prefeito (a) Municipal, o Sr. VANDERLEI FULCO
CALDAS, inscrito no RG nº 01.163.564-99 SSP/BA e CPF nº 058.491.445-87, residente no Distrito Dona Maria,
nº 02, Zona Rural, CEP: 48.470-000, Olindina - BA, por intermédio da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OLINDINA, CNPJ sob número 12.300.494/0001-09, situado a Rua Presidente
Tancredo Neves, nº 16, Centro, Olindina - Ba, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, neste ato
representada pela Sra. CLEMILDES NEVES DE BRITO, inscrito no RG nº 0753012707 SSP/BA e CPF nº
999.912.415-15, residente no Distrito Dona Maria, nº 02, Zona Rural, CEP: 48.470-000, Olindina - BA,
doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado o Sr. RODRIGO CARVALHO DOS SANTOS, inscrito
no RG nº 20.988.407-05 SSP/BA e CPF nº 862.846.895-19, residente na Fazenda Bentinhos, s/n,
Entroncamento de Crisópolis, Zona Rural, Olindina-BA, fornecedor individual, doravante denominado (a)
CONTRATADO (A), fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947/2009 e da Lei nº 8.666/93, e tendo em
vista o que consta no Processo Administrativo nº 001/2020, Chamada Pública nº 001/2020, resolvem celebrar
o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA
É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos no
quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a Chamada Pública nº 001/2020, o qual fica fazendo
parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao
CONTRATANTE conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO 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 QUARTA
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 8.662,00 ( Oito mil
seiscentos e sessenta e dois reais).
a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e das Notas
Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante anexo deste
Contrato.
b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do preço já devem
estar 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.
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item

Produto

Unidade

Quantidade

Periodicidade
de Entrega

Preço de Aquisição
Preço Unitário

Preço Total

1

Aipim

Kg

234

Conforme
solicitação

R$ 3,00

R$ 702,00

10

Melancia

Kg

3.000

Conforme
solicitação

R$ 1,00

R$ 3.000,00

13

Ovos Vermelho

Dz

400

Conforme
solicitação

R$ 7,00

R$ 2.800,00

14

Pimentão

Kg

450

Conforme
solicitação

R$ 4,80

R$ 2.160,00

Valor Total do Contrato

R$ 8.662,00

CLÁUSULA QUINTA
A despesa orçamentária decorrente da execução deste contrato correrá à conta das dotações vigentes, com
Recursos provenientes do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e Ordinários do Município, a
saber:
Órgão:
Projeto/Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte:

06
2.024.
33.90.30.00
100; 215.

CLÁUSULASEXTA
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea "a", e após a tramitação
do processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do
mês anterior.
CLÁUSULA SÉTIMA
O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATADO, está
sujeito a pagamento de multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida.
CLÁUSULA OITAVA
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11, do artigo 45, da Resolução
CD/FNDE nº 26/2013 as cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade,
apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura
Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.
CLÁUSULA NONA
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO 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
O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses particulares poderá:
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a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando
os direitos do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do
CONTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração
respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
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 SEGUNDA
12.1. A Prefeitura do Município de OLINDINA, por meio da Secretaria de Educação, fiscalizará a distribuição
dos produtos, solicitando à contratada, sempre que achar conveniente, informações do seu andamento.
12.2. No desempenho de suas atividades, é assegurado ao órgão fiscalizador o direito de verificar a perfeita
execução do fornecimento em todos os termos e condições estabelecidos.
12.3. A ação ou omissão total ou parcial do órgão fiscalizador não eximirá a CONTRATADA da
responsabilidade de executar o fornecimento com toda cautela e boa técnica.
12.4. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em especial quanto à
quantidade e qualidade dos gêneros alimentícios, fazendo cumprir a lei e as disposições do Edital.
12.5. Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a Fiscalização tomará as
providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas no
presente contrato e na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores.
12.6. A fiscalização por parte da Administração Municipal não eximirá ou reduzirá em nenhuma hipótese, as
responsabilidades da contratada em eventual falta que venha a cometer, mesmo que não indicada pela
fiscalização.
12.7. Caberá à Secretaria de Educação (fiscalização) verificar se os produtos serão entregues de acordo com
a legislação sanitária apropriada.
12.8. Caberá a Secretaria de Educação adotar medidas que garantam a aquisição, a estocagem e o
preparo/manuseio de alimentos com adequadas condições higiênico-sanitárias até o seu consumo pelos
alunos atendidos pelo Programa.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública n.º 001/2020, pela Resolução CD/FNDE n° 26/2013
alterada pela Resolução/CD/FNDE/MEC nº 04, de 03 de abril de 2015, pela Lei nº 8.666/1993 e pela Lei nº
11.947/2009, em todos os seus termos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
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Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as
suas condições essenciais.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente
terá validade se enviada mediante registro de recebimento ou por fax, transmitido pelas partes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante Cláusula
Décima Quinta, 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) por quaisquer dos motivos previstos em lei.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos mediante o cronograma
apresentado (Cláusula Quarta) ou até 31/12/2020.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA
É competente o Foro da Comarca de Olindina (BA) para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste
contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma,
na presença de duas testemunhas.
Olindina, 19 de fevereiro de 2020.

MUNICÍPIO DE OLINDINA
Vanderlei Fulco Caldas

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OLINDINA
Clemildes Neves de Brito

FORNECEDOR INDIVIDUAL
Rodrigo Carvalho dos Santos
TESTEMUNHAS:

1. _____________________________________ 2. ______________________________________
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CONTRATO Nº 007/2020
CONTRATO
DE
AQUISIÇÃO
DE
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.
Que fazem, O MUNICÍPIO DE OLINDINA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça
Antônio Borges de Santana nº s/n, Centro – CEP 48.470-000, Olindina - BA, inscrito no CNPJ sob número
13.647.854/0001-06, representada neste ato pelo (a) Prefeito (a) Municipal, o Sr. VANDERLEI FULCO
CALDAS, inscrito no RG nº 01.163.564-99 SSP/BA e CPF nº 058.491.445-87, residente no Distrito Dona Maria,
nº 02, Zona Rural, CEP: 48.470-000, Olindina - BA, por intermédio da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OLINDINA, CNPJ sob número 12.300.494/0001-09, situado a Rua Presidente
Tancredo Neves, nº 16, Centro, Olindina - Ba, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, neste ato
representada pela Sra. CLEMILDES NEVES DE BRITO, inscrito no RG nº 0753012707 SSP/BA e CPF nº
999.912.415-15, residente no Distrito Dona Maria, nº 02, Zona Rural, CEP: 48.470-000, Olindina - BA,
doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado o Sr. GENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS, inscrito
no RG nº 07.530.041-94 SSP/BA e CPF nº 268.290.278-29, residente no Povoado Dona Maria, s/n, Zona
Rural, Olindina-BA, fornecedor individual, doravante denominado (a) CONTRATADO (A), fundamentados nas
disposições da Lei nº 11.947/2009 e da Lei nº 8.666/93, e tendo em vista o que consta no Processo
Administrativo nº 001/2020, Chamada Pública nº 001/2020, resolvem celebrar o presente contrato mediante
as cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA
É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos no
quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a Chamada Pública nº 001/2020, o qual fica fazendo
parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao
CONTRATANTE conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO 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 QUARTA
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 6.095,70 (Seis mil
noventa e cinco reais e setenta centavos).
a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e das Notas
Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante anexo deste
Contrato.
b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do preço já devem
estar 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.
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item

Produto

Unidade

Quantidade

Periodicidade
de Entrega

Preço de Aquisição
Preço Unitário

Preço Total

1

Aipim

Kg

233

Conforme
solicitação

R$ 2,90

R$ 675,70

10

Melancia

Kg

3.000

Conforme
solicitação

R$ 0,90

R$ 2.700,00

13

Ovos Vermelho

Dz

400

Conforme
solicitação

R$ 6,80

R$ 2.720,00

Valor Total do Contrato

R$ 6.095,70

CLÁUSULA QUINTA
A despesa orçamentária decorrente da execução deste contrato correrá à conta das dotações vigentes, com
Recursos provenientes do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e Ordinários do Município, a
saber:
Órgão:
Projeto/Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte:

06
2.024.
33.90.30.00
100; 215.

CLÁUSULASEXTA
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea "a", e após a tramitação
do processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do
mês anterior.
CLÁUSULA SÉTIMA
O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATADO, está
sujeito a pagamento de multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida.
CLÁUSULA OITAVA
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11, do artigo 45, da Resolução
CD/FNDE nº 26/2013 as cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade,
apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura
Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.
CLÁUSULA NONA
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO 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
O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses particulares poderá:
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando
os direitos do CONTRATADO;
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b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do
CONTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração
respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
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 SEGUNDA
12.1. A Prefeitura do Município de OLINDINA, por meio da Secretaria de Educação, fiscalizará a distribuição
dos produtos, solicitando à contratada, sempre que achar conveniente, informações do seu andamento.
12.2. No desempenho de suas atividades, é assegurado ao órgão fiscalizador o direito de verificar a perfeita
execução do fornecimento em todos os termos e condições estabelecidos.
12.3. A ação ou omissão total ou parcial do órgão fiscalizador não eximirá a CONTRATADA da
responsabilidade de executar o fornecimento com toda cautela e boa técnica.
12.4. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em especial quanto à
quantidade e qualidade dos gêneros alimentícios, fazendo cumprir a lei e as disposições do Edital.
12.5. Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a Fiscalização tomará as
providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas no
presente contrato e na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores.
12.6. A fiscalização por parte da Administração Municipal não eximirá ou reduzirá em nenhuma hipótese, as
responsabilidades da contratada em eventual falta que venha a cometer, mesmo que não indicada pela
fiscalização.
12.7. Caberá à Secretaria de Educação (fiscalização) verificar se os produtos serão entregues de acordo com
a legislação sanitária apropriada.
12.8. Caberá a Secretaria de Educação adotar medidas que garantam a aquisição, a estocagem e o
preparo/manuseio de alimentos com adequadas condições higiênico-sanitárias até o seu consumo pelos
alunos atendidos pelo Programa.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública n.º 001/2020, pela Resolução CD/FNDE n° 26/2013
alterada pela Resolução/CD/FNDE/MEC nº 04, de 03 de abril de 2015, pela Lei nº 8.666/1993 e pela Lei nº
11.947/2009, em todos os seus termos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as
suas condições essenciais.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente
terá validade se enviada mediante registro de recebimento ou por fax, transmitido pelas partes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante Cláusula
Décima Quinta, 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) por quaisquer dos motivos previstos em lei.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos mediante o cronograma
apresentado (Cláusula Quarta) ou até 31/12/2020.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA
É competente o Foro da Comarca de Olindina (BA) para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste
contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma,
na presença de duas testemunhas.
Olindina, 19 de fevereiro de 2020.

MUNICÍPIO DE OLINDINA
Vanderlei Fulco Caldas

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OLINDINA
Clemildes Neves de Brito

FORNECEDOR INDIVIDUAL
Genivaldo Pereira dos Santos
TESTEMUNHAS:

1. _____________________________________ 2. ______________________________________
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CONTRATO Nº 008/2020
CONTRATO
DE
AQUISIÇÃO
DE
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.
Que fazem, O MUNICÍPIO DE OLINDINA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça
Antônio Borges de Santana nº s/n, Centro – CEP 48.470-000, Olindina - BA, inscrito no CNPJ sob número
13.647.854/0001-06, representada neste ato pelo (a) Prefeito (a) Municipal, o Sr. VANDERLEI FULCO
CALDAS, inscrito no RG nº 01.163.564-99 SSP/BA e CPF nº 058.491.445-87, residente no Distrito Dona Maria,
nº 02, Zona Rural, CEP: 48.470-000, Olindina - BA, por intermédio da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OLINDINA, CNPJ sob número 12.300.494/0001-09, situado a Rua Presidente
Tancredo Neves, nº 16, Centro, Olindina - Ba, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, neste ato
representada pela Sra. CLEMILDES NEVES DE BRITO, inscrito no RG nº 0753012707 SSP/BA e CPF nº
999.912.415-15, residente no Distrito Dona Maria, nº 02, Zona Rural, CEP: 48.470-000, Olindina - BA,
doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado, POV. DONA MARIA, Zona Rural, Olindina – BA,), e
do outro lado, Marileuza dos Santos Machado, inscrito no RG nº 09.480.976-39 SSP/BA e CPF nº
831.726.105-00, Residente no Povoado Dona Maria – Olindina Bahia, doravante denominado CONTRATADA,
fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947/2009 e da Lei nº 8.666/93, e tendo em vista o que consta no
Processo Administrativo nº 001/2020, Chamada Pública nº 001/2020, resolvem celebrar o presente contrato
mediante as cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA
É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos no
quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a Chamada Pública nº 001/2020, o qual fica fazendo
parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao
CONTRATANTE conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO 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 QUARTA
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 2.592,00 (Dois mil
quinhentos e noventa e dois reais).
a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e das Notas
Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante anexo deste
Contrato.
b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do preço já devem
estar 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.
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item

Produto

Unidade

Quantidade

Periodicidade
de Entrega

Preço de Aquisição
Preço Unitário

13

Ovos Vermelho

Dz

400

Conforme
solicitação

R$ 6,48

Valor Total do Contrato

Preço Total
R$ 2.592,00
R$ 2.592,00

CLÁUSULA QUINTA
A despesa orçamentária decorrente da execução deste contrato correrá à conta das dotações vigentes, com
Recursos provenientes do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e Ordinários do Município, a
saber:
Órgão:
Projeto/Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte:

06
2.024.
33.90.30.00
100; 215.

CLÁUSULASEXTA
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea "a", e após a tramitação
do processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do
mês anterior.
CLÁUSULA SÉTIMA
O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATADO, está
sujeito a pagamento de multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida.
CLÁUSULA OITAVA
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11, do artigo 45, da Resolução
CD/FNDE nº 26/2013 as cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade,
apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura
Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.
CLÁUSULA NONA
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO 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
O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses particulares poderá:
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando
os direitos do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
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Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do
CONTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração
respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
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 SEGUNDA
12.1. A Prefeitura do Município de OLINDINA, por meio da Secretaria de Educação, fiscalizará a distribuição
dos produtos, solicitando à contratada, sempre que achar conveniente, informações do seu andamento.
12.2. No desempenho de suas atividades, é assegurado ao órgão fiscalizador o direito de verificar a perfeita
execução do fornecimento em todos os termos e condições estabelecidos.
12.3. A ação ou omissão total ou parcial do órgão fiscalizador não eximirá a CONTRATADA da
responsabilidade de executar o fornecimento com toda cautela e boa técnica.
12.4. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em especial quanto à
quantidade e qualidade dos gêneros alimentícios, fazendo cumprir a lei e as disposições do Edital.
12.5. Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a Fiscalização tomará as
providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas no
presente contrato e na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores.
12.6. A fiscalização por parte da Administração Municipal não eximirá ou reduzirá em nenhuma hipótese, as
responsabilidades da contratada em eventual falta que venha a cometer, mesmo que não indicada pela
fiscalização.
12.7. Caberá à Secretaria de Educação (fiscalização) verificar se os produtos serão entregues de acordo com
a legislação sanitária apropriada.
12.8. Caberá a Secretaria de Educação adotar medidas que garantam a aquisição, a estocagem e o
preparo/manuseio de alimentos com adequadas condições higiênico-sanitárias até o seu consumo pelos
alunos atendidos pelo Programa.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública n.º 001/2020, pela Resolução CD/FNDE n° 26/2013
alterada pela Resolução/CD/FNDE/MEC nº 04, de 03 de abril de 2015, pela Lei nº 8.666/1993 e pela Lei nº
11.947/2009, em todos os seus termos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as
suas condições essenciais.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente
terá validade se enviada mediante registro de recebimento ou por fax, transmitido pelas partes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
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Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante Cláusula
Décima Quinta, 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) por quaisquer dos motivos previstos em lei.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos mediante o cronograma
apresentado (Cláusula Quarta) ou até 31/12/2020.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA
É competente o Foro da Comarca de Olindina (BA) para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste
contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma,
na presença de duas testemunhas.
Olindina, 19 de fevereiro de 2020.

MUNICÍPIO DE OLINDINA
Vanderlei Fulco Caldas

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OLINDINA
Clemildes Neves de Brito

Marileuza dos Santos Machado
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1. _____________________________________ 2. ______________________________________
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CONTRATO Nº 009/2020
CONTRATO
DE
AQUISIÇÃO
DE
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.
Que fazem, O MUNICÍPIO DE OLINDINA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça
Antônio Borges de Santana nº s/n, Centro – CEP 48.470-000, Olindina - BA, inscrito no CNPJ sob número
13.647.854/0001-06, representada neste ato pelo (a) Prefeito (a) Municipal, o Sr. VANDERLEI FULCO
CALDAS, inscrito no RG nº 01.163.564-99 SSP/BA e CPF nº 058.491.445-87, residente no Distrito Dona Maria,
nº 02, Zona Rural, CEP: 48.470-000, Olindina - BA, por intermédio da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OLINDINA, CNPJ sob número 12.300.494/0001-09, situado a Rua Presidente
Tancredo Neves, nº 16, Centro, Olindina - Ba, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, neste ato
representada pela Sra. CLEMILDES NEVES DE BRITO, inscrito no RG nº 0753012707 SSP/BA e CPF nº
999.912.415-15, residente no Distrito Dona Maria, nº 02, Zona Rural, CEP: 48.470-000, Olindina - BA,
doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado o Sr. JOSÉ ADILSON DE OLIVEIRA, inscrito no nº
RG nº 07.361.297-90 SSP/BA e CPF nº 939.313.105-82, residente no Povoado Cedro, Zona Rural, OlindinaBA, fornecedor individual, doravante denominado (a) CONTRATADO (A), fundamentados nas disposições da
Lei nº 11.947/2009 e da Lei nº 8.666/93, e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº
001/2020, Chamada Pública nº 001/2020, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que
seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA
É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos no
quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a Chamada Pública nº 001/2020, o qual fica fazendo
parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao
CONTRATANTE conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO 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 QUARTA
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 12.795,70 (Doze mil
setecentos e noventa e cinco reais e setenta centavos).
a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e das Notas
Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante anexo deste
Contrato.
b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do preço já devem
estar 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.
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item

Produto

Unidade

Quantidade

Periodicidade
de Entrega

Preço de Aquisição
Preço Unitário

Preço Total

1

Aipim

Kg

233

Conforme
solicitação

R$ 2,90

R$ 675,70

7

Feijão Carioca

Kg

900

Conforme
solicitação

R$ 6,30

R$ 5.670,00

8

Feijão Fradinho

Dz

1.500

Conforme
solicitação

R$ 4,30

R$ 6.450,00

Valor Total do Contrato

R$ 12.795,70

CLÁUSULA QUINTA
A despesa orçamentária decorrente da execução deste contrato correrá à conta das dotações vigentes, com
Recursos provenientes do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e Ordinários do Município, a
saber:
Órgão:
Projeto/Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte:

06
2.024.
33.90.30.00
100; 215.

CLÁUSULASEXTA
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea "a", e após a tramitação
do processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do
mês anterior.
CLÁUSULA SÉTIMA
O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATADO, está
sujeito a pagamento de multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida.
CLÁUSULA OITAVA
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11, do artigo 45, da Resolução
CD/FNDE nº 26/2013 as cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade,
apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura
Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.
CLÁUSULA NONA
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO 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
O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses particulares poderá:
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando
os direitos do CONTRATADO;
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b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do
CONTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração
respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
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 SEGUNDA
12.1. A Prefeitura do Município de OLINDINA, por meio da Secretaria de Educação, fiscalizará a distribuição
dos produtos, solicitando à contratada, sempre que achar conveniente, informações do seu andamento.
12.2. No desempenho de suas atividades, é assegurado ao órgão fiscalizador o direito de verificar a perfeita
execução do fornecimento em todos os termos e condições estabelecidos.
12.3. A ação ou omissão total ou parcial do órgão fiscalizador não eximirá a CONTRATADA da
responsabilidade de executar o fornecimento com toda cautela e boa técnica.
12.4. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em especial quanto à
quantidade e qualidade dos gêneros alimentícios, fazendo cumprir a lei e as disposições do Edital.
12.5. Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a Fiscalização tomará as
providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas no
presente contrato e na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores.
12.6. A fiscalização por parte da Administração Municipal não eximirá ou reduzirá em nenhuma hipótese, as
responsabilidades da contratada em eventual falta que venha a cometer, mesmo que não indicada pela
fiscalização.
12.7. Caberá à Secretaria de Educação (fiscalização) verificar se os produtos serão entregues de acordo com
a legislação sanitária apropriada.
12.8. Caberá a Secretaria de Educação adotar medidas que garantam a aquisição, a estocagem e o
preparo/manuseio de alimentos com adequadas condições higiênico-sanitárias até o seu consumo pelos
alunos atendidos pelo Programa.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública n.º 001/2020, pela Resolução CD/FNDE n° 26/2013
alterada pela Resolução/CD/FNDE/MEC nº 04, de 03 de abril de 2015, pela Lei nº 8.666/1993 e pela Lei nº
11.947/2009, em todos os seus termos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as
suas condições essenciais.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente
terá validade se enviada mediante registro de recebimento ou por fax, transmitido pelas partes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante Cláusula
Décima Quinta, 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) por quaisquer dos motivos previstos em lei.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos mediante o cronograma
apresentado (Cláusula Quarta) ou até 31/12/2020.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA
É competente o Foro da Comarca de Olindina (BA) para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste
contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma,
na presença de duas testemunhas.
Olindina, 19 de fevereiro de 2020.

MUNICÍPIO DE OLINDINA
Vanderlei Fulco Caldas

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OLINDINA
Clemildes Neves de Brito

FORNECEDOR INDIVIDUAL
José Adilson de Oliveira
TESTEMUNHAS:

1. _____________________________________ 2. ______________________________________
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CONTRATO Nº 010/2020
CONTRATO
DE
AQUISIÇÃO
DE
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.
Que fazem, O MUNICÍPIO DE OLINDINA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça
Antônio Borges de Santana nº s/n, Centro – CEP 48.470-000, Olindina - BA, inscrito no CNPJ sob número
13.647.854/0001-06, representada neste ato pelo (a) Prefeito (a) Municipal, o Sr. VANDERLEI FULCO
CALDAS, inscrito no RG nº 01.163.564-99 SSP/BA e CPF nº 058.491.445-87, residente no Distrito Dona Maria,
nº 02, Zona Rural, CEP: 48.470-000, Olindina - BA, por intermédio da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OLINDINA, CNPJ sob número 12.300.494/0001-09, situado a Rua Presidente
Tancredo Neves, nº 16, Centro, Olindina - Ba, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, neste ato
representada pela Sra. CLEMILDES NEVES DE BRITO, inscrito no RG nº 0753012707 SSP/BA e CPF nº
999.912.415-15, residente no Distrito Dona Maria, nº 02, Zona Rural, CEP: 48.470-000, Olindina - BA,
doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado, POV. QUEBRADAS, Zona Rural, Olindina – BA,
(Grupo Informal), representado neste ato por seus membros, Izabel Santana de Andrade, inscrito no RG nº
08.073.039-68 SSP/BA e CPF nº 008.222.275-41, Deisiane do Nascimento Reis, inscrito no RG nº
13.666.441-58 SSP/BA e CPF nº 050.167.055-69, e Maria Elza Nascimento Reis, inscrito no RG nº
05.292.104-28 SSP/BA e CPF nº 472.123.575-53, doravante denominados (as) CONTRATADOS (AS),
fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947/2009 e da Lei nº 8.666/93, e tendo em vista o que consta no
Processo Administrativo nº 001/2020, Chamada Pública nº 001/2020, resolvem celebrar o presente contrato
mediante as cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA
É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos no
quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a Chamada Pública nº 001/2020, o qual fica fazendo
parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao
CONTRATANTE conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO 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 QUARTA
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 47.085,00 (Quarenta
e sete mil oitenta e cinco reais).
a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e das Notas
Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante anexo deste
Contrato.
b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do preço já devem
estar incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais,
1
Praça Antonio Borges de Santana, s/n – Telefax: (75) 3436-1181/1182 – CEP: 48.470-000 – Olindina-Bahia

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YWNLQMCBQQTKTDOQYTSEUQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
21 de Fevereiro de 2020
25 - Ano - Nº 3122

Olindina

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA
CNPJ: 13.647.854/0001-06

sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento
das obrigações decorrentes do presente contrato.
FORNECEDORES DO GRUPO INFORMAL
Nome do
Agricultor
Familiar

Izabel Santana de
Andrade

CPF

DAP

ITEM

Preço
Unidade

Produto

Unidade

Quantidade

03

Cebola

KG

1.800

3,00

5.400,00

06

Coentro

Maço

1.800

R$ 2,00

R$ 3.600,00

KG

800

R$ 3,45

R$ 2.760,00

KG

500

R$ 3,45

008.222.275-41 SDW0933808795680801191127 09
12

Farinha
de
Mandioca
Milho p
Mungunzá

Total agricultor
02
Maria Elza
Nascimento Reis

472.123.575-53 SDW0000214815392202180404

Deiseane do
Nascimento Reis

050.167.055-69 SDW0050167055692507190937

Banana
Prata

Dz

4.750

Banana
Prata

Dz

3.250

Total agricultor
Valor Total do Contrato

R$ 1.725,00
R$ 13.485,00

4,20

Total agricultor
02

Preço Total

19.950,00
R$ 19.950,00

4,20

13.650,00
R$ 13.650,00
R$ 47.085,00

CLÁUSULA QUINTA
A despesa orçamentária decorrente da execução deste contrato correrá à conta das dotações vigentes, com
Recursos provenientes do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e Ordinários do Município, a
saber:
Órgão:
Projeto/Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte:

06
2.024.
33.90.30.00
100; 215.

CLÁUSULASEXTA
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea "a", e após a tramitação
do processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do
mês anterior.
CLÁUSULA SÉTIMA
O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATADO, está
sujeito a pagamento de multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida.
CLÁUSULA OITAVA
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11, do artigo 45, da Resolução
CD/FNDE nº 26/2013 as cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade,
apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura
Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.
CLÁUSULA NONA
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É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO 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
O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses particulares poderá:
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando
os direitos do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do
CONTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração
respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
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 SEGUNDA
12.1. A Prefeitura do Município de OLINDINA, por meio da Secretaria de Educação, fiscalizará a distribuição
dos produtos, solicitando à contratada, sempre que achar conveniente, informações do seu andamento.
12.2. No desempenho de suas atividades, é assegurado ao órgão fiscalizador o direito de verificar a perfeita
execução do fornecimento em todos os termos e condições estabelecidos.
12.3. A ação ou omissão total ou parcial do órgão fiscalizador não eximirá a CONTRATADA da
responsabilidade de executar o fornecimento com toda cautela e boa técnica.
12.4. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em especial quanto à
quantidade e qualidade dos gêneros alimentícios, fazendo cumprir a lei e as disposições do Edital.
12.5. Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a Fiscalização tomará as
providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas no
presente contrato e na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores.
12.6. A fiscalização por parte da Administração Municipal não eximirá ou reduzirá em nenhuma hipótese, as
responsabilidades da contratada em eventual falta que venha a cometer, mesmo que não indicada pela
fiscalização.
12.7. Caberá à Secretaria de Educação (fiscalização) verificar se os produtos serão entregues de acordo com
a legislação sanitária apropriada.
12.8. Caberá a Secretaria de Educação adotar medidas que garantam a aquisição, a estocagem e o
preparo/manuseio de alimentos com adequadas condições higiênico-sanitárias até o seu consumo pelos
alunos atendidos pelo Programa.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
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O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública n.º 001/2020, pela Resolução CD/FNDE n° 26/2013
alterada pela Resolução/CD/FNDE/MEC nº 04, de 03 de abril de 2015, pela Lei nº 8.666/1993 e pela Lei nº
11.947/2009, em todos os seus termos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as
suas condições essenciais.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente
terá validade se enviada mediante registro de recebimento ou por fax, transmitido pelas partes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante Cláusula
Décima Quinta, 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) por quaisquer dos motivos previstos em lei.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos mediante o cronograma
apresentado (Cláusula Quarta) ou até 31/12/2020.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA
É competente o Foro da Comarca de Olindina (BA) para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste
contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma,
na presença de duas testemunhas.
Olindina, 19 de fevereiro de 2020.
MUNICÍPIO DE OLINDINA
Vanderlei Fulco Caldas
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OLINDINA
Clemildes Neves de Brito
CONTRATADO(S) (GRUPO INFORMAL):
___________________________________________ ___________________________________________
Izabel Santana de Andrade
Maria Elza Nascimento Reis
___________________________________________
Deisiane do Nascimento Reis
TESTEMUNHAS:
1. _____________________________________ 2. ______________________________________
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CONTRATO Nº 011/2020
CONTRATO
DE
AQUISIÇÃO
DE
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.
Que fazem, O MUNICÍPIO DE OLINDINA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça
Antônio Borges de Santana nº s/n, Centro – CEP 48.470-000, Olindina - BA, inscrito no CNPJ sob número
13.647.854/0001-06, representada neste ato pelo (a) Prefeito (a) Municipal, o Sr. VANDERLEI FULCO
CALDAS, inscrito no RG nº 01.163.564-99 SSP/BA e CPF nº 058.491.445-87, residente no Distrito Dona Maria,
nº 02, Zona Rural, CEP: 48.470-000, Olindina - BA, por intermédio da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OLINDINA, CNPJ sob número 12.300.494/0001-09, situado a Rua Presidente
Tancredo Neves, nº 16, Centro, Olindina - Ba, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, neste ato
representada pela Sra. CLEMILDES NEVES DE BRITO, inscrito no RG nº 0753012707 SSP/BA e CPF nº
999.912.415-15, residente no Distrito Dona Maria, nº 02, Zona Rural, CEP: 48.470-000, Olindina - BA,
doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA DA
REGIÃO DE ALAGOINHAS – COOPERA, situado à Av. Agenor Batista, 964, CEP 48.490-000, Inhambupe –
BA, inscrita no CNPJ sob nº 13.957.063/0001-82, doravante denominado (a) CONTRATADO (A),
fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947/2009 e da Lei nº 8.666/93, e tendo em vista o que consta no
Processo Administrativo nº 001/2020, Chamada Pública nº 001/2020, resolvem celebrar o presente contrato
mediante as cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA
É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos no
quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a Chamada Pública nº 001/2020, o qual fica fazendo
parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao
CONTRATANTE conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO 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 QUARTA
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 94.840,00 (Noventa
e quatro mil oitocentos e quarenta reais).
a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e das Notas
Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante anexo deste
Contrato.
b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do preço já devem
estar 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.
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ITEM

Produto

Unidade

Quantidade

Periodicidade de
Entrega

Preço de Aquisição
Preço Unitário

Preço Total

Cenoura

04

Kg

1.400

Conforme solicitação

R$ 3,45

R$ 4.830,00

Chuchu

05

Kg

1.200

Conforme solicitação

R$ 3,40

R$ 4.080,00

Milho de Pipoca

11

Kg

900

Conforme solicitação

R$ 3,50

R$ 3.150,00

Polpa de fruta
(Acerola,Goiaba,Caju,Abacaxi,Umbu
e Manga).

15
Kg

10.000

Conforme solicitação

R$ 7,20

R$ 72.000,00

Tomate

16

kg

2.800

Conforme solicitação

R$ 3,85

R$ 10.780,00

Valor Total do Contrato

R$ 94.840,00

CLÁUSULA QUINTA
A despesa orçamentária decorrente da execução deste contrato correrá à conta das dotações vigentes, com
Recursos provenientes do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e Ordinários do Município, a
saber:
Órgão:
Projeto/Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte:

06
2.024.
33.90.30.00
100; 215.

CLÁUSULASEXTA
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea "a", e após a tramitação
do processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do
mês anterior.
CLÁUSULA SÉTIMA
O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATADO, está
sujeito a pagamento de multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida.
CLÁUSULA OITAVA
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11, do artigo 45, da Resolução
CD/FNDE nº 26/2013 as cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade,
apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura
Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.
CLÁUSULA NONA
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO 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
O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses particulares poderá:
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a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando
os direitos do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do
CONTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração
respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
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 SEGUNDA
12.1. A Prefeitura do Município de OLINDINA, por meio da Secretaria de Educação, fiscalizará a distribuição
dos produtos, solicitando à contratada, sempre que achar conveniente, informações do seu andamento.
12.2. No desempenho de suas atividades, é assegurado ao órgão fiscalizador o direito de verificar a perfeita
execução do fornecimento em todos os termos e condições estabelecidos.
12.3. A ação ou omissão total ou parcial do órgão fiscalizador não eximirá a CONTRATADA da
responsabilidade de executar o fornecimento com toda cautela e boa técnica.
12.4. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em especial quanto à
quantidade e qualidade dos gêneros alimentícios, fazendo cumprir a lei e as disposições do Edital.
12.5. Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a Fiscalização tomará as
providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas no
presente contrato e na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores.
12.6. A fiscalização por parte da Administração Municipal não eximirá ou reduzirá em nenhuma hipótese, as
responsabilidades da contratada em eventual falta que venha a cometer, mesmo que não indicada pela
fiscalização.
12.7. Caberá à Secretaria de Educação (fiscalização) verificar se os produtos serão entregues de acordo com
a legislação sanitária apropriada.
12.8. Caberá a Secretaria de Educação adotar medidas que garantam a aquisição, a estocagem e o
preparo/manuseio de alimentos com adequadas condições higiênico-sanitárias até o seu consumo pelos
alunos atendidos pelo Programa.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública n.º 001/2020, pela Resolução CD/FNDE n° 26/2013
alterada pela Resolução/CD/FNDE/MEC nº 04, de 03 de abril de 2015, pela Lei nº 8.666/1993 e pela Lei nº
11.947/2009, em todos os seus termos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as
suas condições essenciais.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente
terá validade se enviada mediante registro de recebimento ou por fax, transmitido pelas partes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante Cláusula
Décima Quinta, 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) por quaisquer dos motivos previstos em lei.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos mediante o cronograma
apresentado (Cláusula Quarta) ou até 31/12/2020.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA
É competente o Foro da Comarca de Olindina (BA) para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste
contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma,
na presença de duas testemunhas.
Olindina, 19 de fevereiro de 2020.

MUNICÍPIO DE OLINDINA
Vanderlei Fulco Caldas

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OLINDINA
Clemildes Neves de Brito

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA DA REGIÃO DE ALAGOINHAS – COOPERA
CONTRATADA (Grupo Formal)

TESTEMUNHAS:

1. _____________________________________ 2. ______________________________________
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