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Município de Carrapateira 

Jornal Oficial  
do 

Município 
Criado pela Lei Municipal nº. 115/98, de 14 de Fevereiro de 1998 

 

 
Atos do Poder Executivo 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA – PB 
 

        GABINETE DO PREFEITO 
               
 
TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 001/2016  

 

TERMO ADMINISTRATIVO DE CESSÃO DE USO DE BEM 
PÚBLICO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE 
CARRAPATEIRA - PB E A ASSOCIAÇÃO 
DESENVOLVIMENTO COMUNITPARIO DE CARRAPATEIRA, 
CONFORME CLÁUSULAS ABAIXO. 

 
O MUNICÍPIO DE 

CARRAPATEIRA – PB, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 

08.924.003/0001-23, com sede administrativa na 

Rua José Vieira, 57, Centro, Carrapateira - PB, 

CEP: 58945-000, fone: (83) – 3553-1000/1002, 

devidamente representada por seu Prefeito 

Constitucional e representante legal, o Senhor 

ANDRÉ ALVES PEDROSA, brasileiro, casado, 

prefeito, portador de CPF 035.362.824-74, 

residente e domiciliado na Rua José Vieira, s/nº, 

Centro, Carrapateira – PB, podendo ser localizado 

também no endereço funcional (sede da Prefeitura 

Municipal), doravante denominado CEDENTE e a 

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE 

CARRAPATEIRA – PB, pessoa jurídica de Direito 

privado, CNPJ 07.981.367/0001-82, com sede 

administrativa na Rua Joel Pereira, nº 07, 

Centro, Carrapateira - PB, ora doravante 

denominado de CESSIONÁRIO, representado por 

intermédio do seu Diretor Executivo, o Senhor 

FRANCISCO PERGENTINO, brasileiro, casado, 

autônomo, residente e domiciliado na Rua Joel 

Pereira, nº 06, Centro, Carrapateira – PB, 

portador de RG 2.420.232 SSP / PB e CPF 

124.849.115-72, resolvem, por mútuo acordo, 

celebrar o presente Termo de Cessão de Uso, de 

acordo com as cláusulas e condições seguintes:   

                     

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E OBJETIVO 

 

1.1 - OBJETO: O objeto do presente termo é a 

cessão de uso pelo CEDENTE em favor do 

CESSIONÁRIO, a título gratuito, de um terreno com 

área superficial de 342,50m² (trezentos e 

quarenta e dois vírgula cinqüenta metros 

quadrados), situado na Rua projetada, s/nº, 

Bairro São José, Zona Urbana de Carrapateira – 

PB, apresentando as seguintes confrontações: ao 

sul com a Escola Estadual de 1º e 2º Graus Joel 

Pereira; ao norte com a Rua Projetada; ao 

nascente com quadra de Esporte Municipal; e ao 

poente com os terrenos de Maria Pereira de 

Menezes da Silva, conforme documentos de posse 

sob a guarda da Prefeitura Municipal (escritura 

pública de compra e venda), cuja posse confirmada 
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pela matrícula nº 3.820, Livro 2N, fls. 134, 

Registro 03, datado de 03 de outubro de 1995, no 

1º Cartório de Registro de Imóveis de São José de 

Piranhas, Estado da Paraíba, bem avaliado pelo 

setor tributário municipal no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), atualmente cedido na 

forma de uso de direito real (aluguel) a empresa 

de telefonia móvel ou estação de Rádio Base – ERB 

(TIM), para instalação de sua torre, cujo valor 

correspondente ao aluguel será transferido para a 

instituição CESSIONÁRIA. 

 

1.2 - OBJETIVO: a cessão de uso tem por 

finalidade viabilizar uma cooperação entre as 

partes, possibilitando a entidade CEDENTE ajudar 

e proporcionar uma melhor condição de 

funcionamento da CESSIONÁRIA, uma vez que, esta 

não dispõe nenhum tipo de receita orçamentária. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES 

 

2.1 - DO CESSIONÁRIO: Obriga-se o cessionário: 

 

I - a observar o disposto no presente 

instrumento; 

 

II - a pagar todas as despesas com a execução 

desta cessão, inclusive impostos, taxas e 

contribuições de melhoria e outros encargos 

incidentes sobre o imóvel cedido, caso as tenha, 

observando sempre o prescrito em cláusula inserta 

no presente contrato; 

 

III - a não transferir a terceiros, sob qualquer 

forma, os direitos adquiridos com a presente 

cessão de uso, total ou parcialmente. 

 

IV - a não oferecer o imóvel como garantia de 

dívida ou obrigação de qualquer natureza, 

incluídas as benfeitorias existentes; 

 

V - a não desviar a finalidade desta cessão e a 

observar as disposições contidas neste Termo de 

Cessão, sob pena de retomada imediata do imóvel, 

independentemente de notificação judicial ou 

extrajudicial, que caso ocorra não gerará ao 

cessionário o direito de retenção por 

benfeitorias eventualmente construídas; 

 

VI - a devolver ao cedente o imóvel, nas 

condições previstas neste pacto, no caso de 

cessarem as atividades estabelecidas no objetivo 

ou ao término do prazo desta cessão de uso; 

 

VII - a conservar, a zelar e a dar segurança ao 

imóvel cedido, sendo admitido o seguro contra 

riscos de qualquer natureza; 

 

VIII - a não edificar benfeitorias no imóvel 

cedido, salvo com expressa autorização escrita do 

cedente, que posteriormente deverão ser 

submetidas à apreciação dos órgãos competentes 

para obtenção das licenças regulamentares 

necessárias; 

 

IX - a averbar em nome do cedente, no Ofício de 

Registro de Imóveis competente, da Comarca de 

(Município), as benfeitorias edificadas no imóvel 

cedido; 

 

X - a recuperar os danos sofridos pelo imóvel, em 

qualquer caso, enquanto vige o presente termo de 

cessão, mesmo na hipótese de retomada antes de 

findo o prazo fixado; 

 

XI - a não utilizar e a impedir que o imóvel 

cedido seja usado para atividades estranhas aos 

objetivos da cessão ou contrários ao interesse 

público; 

 

XII - a restituir o imóvel e suas benfeitorias ao 

cedente, ao término do prazo da cessão, ou antes, 

se ocorrer hipótese de desvio de finalidade ou 

inobservância de quaisquer dispositivos do Termo; 

  

XIII - a defender o imóvel cedido contra 

esbulhos, invasões e outros perigos potenciais ou 

iminentes e a mantê-lo incólume, enquanto durar a 

cessão, as suas próprias custas, sob pena de 

cabal indenização; 

 

XIV - a responder civilmente, perante o cedente, 

por todo e qualquer dano ou prejuízo que o imóvel 
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e suas benfeitorias vierem a sofrer durante o 

prazo desta cessão de uso. 

 

2.2 - DO CEDENTE: Obriga-se o cedente: 

 

I - a entregar a posse do imóvel ao cessionário, 

para que o mesmo dele possa usufruir, conforme o 

estabelecido neste Termo de Cessão, inclusive 

recebimento dos valores correspondentes ao 

aluguel para a empresa TIM; 

 

II - a respeitar todas as condições pactuadas no 

presente Termo de Cessão. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO 

 

O prazo da presente cessão de uso é de 10 (dez) 

anos a contar da data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS TERMOS ADITIVOS 

 

Este Termo de Cessão de Uso poderá ser 

alterado e/ou prorrogado através de Termos 

Aditivos, de comum acordo entre as partes ou d 

forma unilateral pelo poder público, devidamente 

motivado para tanto.   

 

CLÁUSULA QUINTA - REVERSÃO 

 

 As partes têm entre si, certo e ajustado, 

que a reversão do imóvel ocorrerá por 

inadimplemento de quaisquer das condições 

pactuadas neste termo, sendo o cedente obrigado a 

realizar a devida indenização ao cessionário 

relativo a investimentos realizados no imóvel, 

fato que também se dará no término do prazo 

acordado, se não for acertado novo período de 

cessão. 

 

CLÁUSULA SEXTA - RESCISÃO E FORO: 

 

7.1 - RESCISÃO: o presente termo poderá ser 

rescindido por motivo superveniente, considerando 

o interesse público devidamente justificado, 

mediante aviso antecipado de, no mínimo, 30 

(trinta) dias, ao cessionário. 

 

7.2 - FORO: fica eleito o Foro da Comarca de São 

José de Piranhas - PB para dirimir quaisquer 

dúvidas oriundas do presente termo. 

 

 E por estarem justos e concordes assinam as 

partes, o presente instrumento em 3 (três) vias 

de igual teor, na presença das testemunhas 

abaixo. 

Carrapateira – PB, em 08 de março de 2016,               

 

 

ANDRÉ ALVES PEDROSA 

Prefeito Municipal– CEDENTE 

 

 

NABOU ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR 

Secretário de Administração 

 

 

CÍCERO MARCOS MENESES DA SILVA 

Secretária de Finanças 

 

 

FRANCISCO PERGENTINO 

Diretor Executivo da Associação – CESSIONÁRIA 

 

TESTEMUNHAS:  

 

1 - __________________________________  CPF 

_________________ 

 

2 - _________________________________ CPF 

___________________ 

  

 

 

ANEXO I 

 

DADOS PARA A CENTRALIZAÇÃO DAS CONTAS DE  

ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA/SANEAMENTO E TELEFONIA. 
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Identificação do 

Município 

        

Endereço:  

Cidade:  CARRAPATEIRA 

Endereço:  

CEP: 58445-000  

 

ASSOCIAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO DE 

CARRAPATEIRA - PB 

 

ENDEREÇO: Rua Joel Pereira, S/Nº 

- Centro – Carrapateira/PB – CEP: 

58945-000 

 

 

 
 
 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA No 01/16  

CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E 

EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 
 
 
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do Município 

de CARRAPATEIRA, localizada na RuaJosé Vieira, 

s/n centro, atendendo a Lei nº. 11.947 / 2009, 

Resolução/FNDE/CD nº. 038/2009 e Instrução 

Normativa nº. 002/2009/GS/SEDUC/MT realiza 

chamada pública para aquisição pelasEscolas 

Municipais de gêneros alimentícios da agricultura 

familiar e do empreendedor familiar rural. 

 

 

1. OBJETIVO 

 

Registrar gêneros alimentícios e preços da 

agricultura familiar e empreendedor familiar 

rural para atender os alunos matriculados 

nasescolas Municipaisque ofertam a Educação 

Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens 

e Adultose o Programa Mais Educação 

 
 
2. DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
 
2.1Grupos Informais de Agricultores Familiares e 
de Empreendedores Familiares Rurais 
deverãoentregaros documentos relacionados abaixo 
para serem avaliados e aprovados: 

I – cópia e original de inscrição no Cadastro de 
Pessoa Física (CPF); 
II – cópia da Declaração de Aptidão ao Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (PRONAF) DAP principal, ou extrato da 
DAP, de cada Agricultor Familiar participante; 
III – Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar 
(anexo1) elaborado conjuntamente entre o Grupo 
Informal e a Entidade Articuladora e assinado por 
todos os Agricultores Familiares participantes; 
IV – Para produtos de origem animal apresentar 
documentação comprobatória de Serviço de 
Inspeção, podendo ser municipal, estadual ou 
federal; 
V – prova de atendimento de requisitos previstos 
em lei especial, quando for o caso. 
 
2.2 Os Grupos Formaisda Agricultura Familiar e de 
Empreendedores Familiares Ruraisconstituídos em 
Cooperativas e Associações deverão entregar os 
documentos relacionados abaixo para serem 
avaliados e aprovados: 
I – prova de inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica (CNPJ); 
II – cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF - 
DAP Jurídica para associações e cooperativas; 
III – cópias das certidões negativas junto ao 
INSS, FGTS, Receita Federal e Dívida Ativa 
daUnião; 
IV - cópias do estatuto e ata de posse da atual 
diretoria da entidade registrada na 
JuntaComercial, no caso de cooperativas, ou 
Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 
no caso de associações. No caso de 
empreendimentos familiares, deverá ser 
apresentada cópia do Contrato Social, registrado 
em Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica; 
V - Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar 
(Anexo 1); 
VI – Para produtos de origem animal apresentar 
documentação comprobatória de Serviço de 
Inspeção, podendo ser municipal, estadual ou 
federal; 
VII – prova de atendimento de requisitos 
previstos em lei especial, quando for o caso. 
 
2.3. Os documentos previstos nos ítens 2.1 e 
2.2deverão ser entregues na Secretaria de 
Educação no dia31 de Março de 2015. 

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: 
 
3.1 Especificação Técnica dos Gêneros 
Alimentícios  
A especificação técnica dos gêneros alimentícios 
devem seguir os padrões estabelecidos pela EMATER 
e pelo Técnico Nutricionista responsável pela 
Merenda Escolar do Município (anexo 2) 
3.2 Ponto de Entrega: 
Escolas Municipais de CARRAPATEIRA. 
3.3 Período de Fornecimento 
Ano 2015 
3.4Previsão de Quantidade de Gêneros Alimentícios 
a serem Adquiridos 
A quantidade de gêneros alimentícios a serem 
adquiridos é estimada com base nos cardápios 
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elaborados por nutricionista da Secretaria de 
Educação do Município e executados pelas escolas.  
3.5 Preço 
3.5.1O preço de compra dos gêneros alimentícios 
será o menor preço apresentado pelos proponentes. 
3.5.2 Serão utilizados para composição do preço 
de referencia: 
-osPreços de Referência praticados no âmbito do 
Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, através 
da CONAB. 
-média dos preços dos Agricultores Familiares da 
Região sugeridos pela EMATER 
3.6 Contrato 
O modelo de Contrato de Compra e Venda de gêneros 
alimentícios que deverá ser celebrado entre 
Prefeitura Municipal e o(s) Vendedor(es) 
habilitados nesta chamada pública será feito 
conforme modelo constante no Anexo. 
3.7 Pagamento das faturas: 
3.7.1 Os pagamentos do fornecimento feito pelo 
fornecedor da agricultura familiar ou 
empreendedor familiar rural habilitado, como 
conseqüência da comercialização de 
gênerosalimentícios, serão realizados pela 
Prefeitura Municipal de CARRAPATEIRA 
3.7.2. O pagamento deverá ser feito em cheque 
nominal, ou depósito em conta corrente e com 
apresentação de documento fiscal correspondente 
ao fornecimento efetuado. 
 
4. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA A 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – 
 
ÍTEM PRODUTO QUANTIDADE ANUAL 

1. Alface 50 
2. Banana 200 
3. Batata doce 200 
4. Carne bovina em íscas 1000 
5. Carne bovina MOÍDA 1000 
6. Coentro 50 
7. Feijão de corda 50 
8. Filé de peixe 40 
9. Frango fresco  500 
10.Goiaba 50 
11.Jerimum  200 
12.Leite in natura 2500 
13.Macaxeira 200 
14.Mamão 40 
15.Manga 40 
16.Maracujá 50 
17.Ovo de galinha 300 dúzias 
18.Pimentão 30 
19.Polpa de Goiaba  300 
20.Polpa de Manga 300 
21.Polpa de Cajá 150 
22.Polpa de Abacaxi 150 
23.Polpa de Acerola 150 
24.Tomate  30 

 
 
 
5. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
5.1 Serão consideradas as propostas 
classificadas, que preencham as condições fixadas 
nesta Chamada Pública. 
5.2 Cada grupo de fornecedores (formal e/ou 
informal) deverá obrigatoriamente, ofertar sua 
quantidade de alimentos,com preço 

unitário,observando as condições fixadas 
nestaChamada Pública. 
5.3A Secretaria de Educação classificará as 
propostas, considerando-se aordenação crescente 
dos valores.  
5.4Após a classificação, o critério final de 
julgamento serádefinido pela Secretaria de 
Educação. 
 
 
 
 
 
6. RESULTADO 
 
A Secretaria de Educaçãodivulgará o resultado do 
processo em até 48 horas após a conclusão dos 
trabalhos desta chamada pública. 
 
 
7. CONTRATAÇÃO 
 
7.1Uma vez declaradovencedor, o Proponente 
Vendedor deverá assinar o Contrato de Compra e 
Venda de gêneros alimentícios, de acordo com o 
modelo apresentado no item3.5. 
7.2 O limite individual de venda do agricultor 
familiar e do empreendedor familiar rural deve 
respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte 
mil reais) por Declaração de Aptidão ao PRONAF 
(DAP)/ano, conforme disciplinado no art. 24 da 
Resolução CD/FNDE No 38, de 16/07/2009. 
 
8. RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES 
 
8.1Os fornecedores que aderirem a este processo 
declaram queatendem a todas as exigências legais 
e regulatórias paratanto e que possuem 
autorização legal para fazer aproposta, 
sujeitando-se, em caso de declaração falsa, 
àspenalidades da legislação civil e penal 
aplicáveis. 
8.2O fornecedor compromete a fornecer os gêneros 
alimentícios conforme o dispostono padrão de 
identidade e qualidade estabelecida na legislação 
vigente e as especificações técnicas. 
8.3O fornecedor compromete a fornecer os gêneros 
alimentícios nos preços estabelecidos nesta 
chamada pública por um período de seis meses;  
8.4 O fornecedor compromete a fornecer os gêneros 
alimentícios para as escolas conforme cronograma 
de entrega definido pela escola. 
 
 
 
9. FATOS SUPERVENIENTES 
 
9.1Os eventos previstos nesta Chamada Pública 
estãodiretamente subordinados à realização e ao 
sucesso dasdiversas etapas do processo. Na 
hipótese de ocorrência defatos supervenientes à 
sua publicação, que possam vir aprejudicar o 
processo e/ou por determinação legal ou 
judicial,ou ainda por decisão daSecretaria de 
Educação, poderá haver: 

a) Adiamento do processo; 
b)Revogação deste Edital ou sua modificação no 
todo ou emparte. 
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10. IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE 
 
Observado o disposto no item nove acima, após a 
divulgação do resultado das ofertas objeto desta 
Chamada Pública a Secretaria de 
Educaçãoconsidera-se, para todos os fins, queo 
registro de preços degêneros alimentícios da 
agricultura familiar e do empreendedor familiar 
rural estará concretizada. 
 
 
11. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
A participação de qualquer proponente Vendedor 
noprocesso implica a aceitação tácita, 
incondicional,irrevogável e irretratável dos seus 
termos, regras econdições, assim como dos seus 
anexos. 
 
 
12. FORO 
 
A presenteChamada Pública é regulado pelas leis 
brasileiras, sendoexclusivamente competente o 
Foro do município de SÃO JOSÉ DE PIRANHAS para 
conhecer e julgar quaisquer questões dele 
decorrentes. 
 


