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ANEXO III
CONTRATO Nº 065/2018
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SEM LICITAÇÃO,
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
A Prefeitura Municipal Cristina, Pessoa Jurídica de direito público, nº inscrita no CNPJ
sob o nº 18.188.250/0001-62, com sede à Praça Santo Antônio, nº 28, centro, Cristina/MG,
Cep: 37.476-000, representada neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Ricardo Pereira
Azevedo, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado o produtor rural o Sr.
Luiz Henrique Gonçalves, com endereço na zona rural, Bairro Vargem Alegre,
Cristina/MG, Cep: 37.476-000, inscrita no CPF sob o nº 929.146.166-00 RG nº M6.308,398 e DAP nº 092914661660000911170920, fornecedor do grupo informal,,
doravante denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições da Lei Federal nº
11.947 de 16 de junho de 2009, Resolução nº 26 do FNDE, de 17/06/2013, e tendo em
vista o que consta no Edital da Chamada Pública nº 002/2018 em virtude da ratificação do
Processo Licitatório nº 051/2018, Dispensa nº 015/2018, em consonância com a Lei nº
8.666/93 e suas alterações posteriores e ainda sob as cláusulas e condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da Rede
Municipal de Ensino, verba FNDE/PNAE, durante o 2º Semestre de 2018, o qual fica
fazendo parte integrante do presente contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA:
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da agricultura
Familiar a CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA:
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, nesse ato denominado CONTRATADO será de até
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente á sua produção, conforme
a legislação do programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA:
A CONTRATANTE ou FORNECEDORES ou a ENTIDADE ARTICULADORA deverão
informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA os valores individuais de venda
dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar
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para Alimentação Escolar, em no máximo de 30 dias após a assinatura do contrato, por
meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.
CLÁUSULA QUINTA:
O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da
Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras sendo o prazo de
fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 31 de Dezembro de 2018.
a . A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos locais, dias e quantidades
estabelecidas, de acordo com a Chamada Pública n. º 002/ 2018.
b. O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se mediante apresentação do Termo de
Recebimento e as Notas Fiscais de Venda por servidor responsável da Secretaria
Municipal de Educação.
CLÁUSULA SEXTA:
a) Grupo Informal: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, o CONTRATADO receberá
o valor total de R$ 7.162,00 (sete mil, cento e sessenta e dois reais), conforme descrito
abaixo:
Item

Quant.

01

110 kg

02

80 kg

03

1.000 kg

Descrição do Produto
Abóbora Madura. De Primeira, apresentando-se de
ótima qualidade e sem defeitos, suficientemente
desenvolvida, com aspecto, aroma e sabor típicos da
variedade e uniformes no tamanho e na cor. Não
deverá apresentar rachaduras ou cortes na casca; a
polpa deverá estar intacta e limpa. Deverá
apresentar grau de maturação tal que permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o
consumo mediato e imediato. Sem apresentar danos
mecânicos, sem estar deterioradas e estar ausente
de ataque de pragas.
Abobrinha - Os frutos devem ter coloração verde
clara, com ausência de ataque de brocas e manchas
de encosto e com corte do pedúnculo igual. Deverá
ser de porte médio/grande, de boa qualidade, fresca,
compacta e firme, apresentando tamanho uniforme e
suficientemente desenvolvida, estando livre de
enfermidade, defeitos graves que alterem a
conformação e aparência, sem lesões de origem
física/mecânica (rachaduras, perfurações, cortes).
Deverá apresentar grau de maturação tal que
permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o
consumo mediato e imediato.
Banana Prata. Do Grupo Prata. Deverá estar
fresca, em pencas, apresentando tamanho, cor e
conformação uniformes, em condições adequadas,
bem desenvolvida, com polpa íntegra e firme, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e

Preço unit
R$
2,50

Preço total
R$
275,00

3,50

280,00

3,00

3.000,00
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04

240 kg

05

130 kg

06

200 kg

07

100 UI

08

200 kg

09

100 UI

10

140 kg

transporte. Deverá apresentar grau de maturação tal
que permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o
consumo mediato e imediato. Deverá ser entregue
em caixa do tipo grade ou papelão, ter coloração
amarela.
Batata. Deverá ser Escovada; Porte médio/grande,
apresentando tamanho uniforme e suficientemente
desenvolvido, sem danos de origem física/mecânica
(rachaduras, perfurações e cortes). Deverá
apresentar grau de maturação tal que permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o
consumo mediato e imediato. As batatas devem
estar firmes, inteiras, livres de umidade externa,
desprovidas de sabor e/ou odor estranhos ao
produto.
Beterraba - Deverá ter coloração vermelha intensa,
sem rachaduras e lesões de insetos. Porte
médio/grande de boa qualidade, fresca, compacta e
firme, sem defeitos sérios (rachaduras e cortes),
apresentando tamanho, cor e conformação
uniformes, devendo ser bem desenvolvida.
Cenoura. Deverão ser de porte médio/grande de
boa qualidade, sem ramas, fresca, compacta e firme,
sem defeitos sérios (rachaduras e cortes),
apresentando tamanho, cor e conformação
uniformes. Deverá apresentar grau de maturação tal
que permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o
consumo mediato e imediato devendo ser bem
desenvolvida. As Cenouras deverão apresentar as
características bem definidas, serem sãs, inteiras,
limpas e livres de umidade externa.
Couve flor - De primeira, de cor creme, deve
apresentar as características do cultivar bem
definidas, estar fisiologicamente desenvolvida, bem
formada, limpa, com coloração própria, livre de
danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e
estar em perfeitas condições de conservação e
maturação
Mandioca. Sem danos mecânicos, sem lesões de
insetos e doenças. Deverá apresentar grau de
maturação tal que permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo mediato e imediato.
Repolho - verde, novo, de 1ª qualidade, folhas sãs,
sem rupturas, com coloração uniforme, sem
manchas, livre de enfermidades, isento de partes
pútridas. Não deve estar danificado por qualquer
lesão de origem física ou mecânica. Suficientemente
desenvolvido, em perfeito estado de conservação e
maturação.
Tomate. Deverá ser de porte médio/grande, firme e
intacto, apresentando tamanho, conformação
uniforme e bem desenvolvido, devendo estar livre de

2,80

672,00

3,50

455,00

2,50

500,00

3,50

350,00

2,50

500,00

2,50

250,00

4,50

630,00
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enfermidades, defeitos graves que alterem sua
conformação e aparência, isento de sujidades,
parasitas e resíduos de defensivos agrícolas, sem
lesões de origem física/mecânica (rachaduras e
cortes). Deverá apresentar grau de maturação tal
que permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o
consumo mediato e imediato. Deverá apresentar-se
bem formados, sem manchas, sem ataque de pragas
e doenças, sem rachaduras e danos mecânicos.

CLÁUSULA SÉTIMA:
No Valor mencionado na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, recursos
humanos e materiais, assim como os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e
previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações
decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA OITAVA:
8.1 O pagamento dos fornecimentos será efetuado em 03 (três) parcelas iguais, sendo a
primeira em 30 (trinta) dias, a segunda em 60 (sessenta) dias e a terceira em 90 (noventa)
dias após a entrega total dos produtos e após o recebimento das Notas Fiscais,
acompanhadas da autorização de fornecimento (A.F), devendo estar tudo em
conformidade com as mesmas;
8.1.1 O pagamento será realizado somente após atestação do recebimento do produto
pela Secretaria Municipal de Educação, através de servidor competente;
8.2. O pagamento poderá ser realizado na tesouraria da Prefeitura ou por meio de
depósito bancário, desde que as notas fiscais sejam entregues, com antecedência mínima
de 03 (três) dias úteis.
8.3. Nenhum pagamento será efetuado pela prefeitura enquanto estiver pendente de
liquidação qualquer obrigação por parte da licitante, sem que isso gere direito à alteração
de preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação da execução das
obrigações para entrega do produto.
8.4. Todo pagamento que vier a ser considerado indevido será objeto de ajuste nos
pagamentos futuros ou serão cobrados da licitante.
8.5. A CONTRATANTE se reserva o direito de não pagar as notas fiscais que não vierem
acompanhadas das respectivas requisições e/ou autorizações, bem as entregas sem
autorização;
8.6. As notas fiscais que forem entregues sem a comprovação das entregas, serão
recusadas e não pagas.
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8.7 A documentação fiscal para fins de pagamento deverá conter o mesmo número de
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ indicado no Contrato,
quando for o caso;
8.8 A Prefeitura de Cristina recolherá os impostos de sua competência e os demais
impostos deverão ser recolhidos pela entidade a qual os produtores estiverem associados,
quando for o caso.
CLÁUSULA NONA:
9.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária: 02.04 0212 306 0009 2.0037 – Manutenção do Programa de Merenda
Escolar; 3390 3000 – Material de Consumo.
9.2. O recurso financeiro a ser utilizado é: PNAE e QESE (Salário Educação).
Fichas: 160 e 161 – Fontes: 147 e 144
CLÁUSULA DÉCIMA:
A CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula quinta, alínea “b”,
e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no
valor correspondente as entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento
ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira em
virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
A CONTRATANTE, que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do
CONTRATADO, 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 SEGUNDA:
Nos casos de inadimplência da CONTRATANTE, proceder-se-à conforme o 1º, do art. 20
da lei n. º 11.947, de 16/06/2009 e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:
O CONTRATADO deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das notas fiscais
de vendas, ou congêneres, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição para
comprovação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
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A CONTRATANTE se compromete em guardar por 05 (cinco) anos as Notas Fiscais de
Compras, os Termos de Recebimento, 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 DÉCIMA QUINTA:
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO/FORNECEDOR o ressarcimento de
danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
16.1. A CONTRATANTE em razão de supremacia de interesses públicos 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.
16.2. Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do
CONTRATADO deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o
aumento das remunerações respectivas ou da indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente divididos pela CONTRATANTE ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:
18.1. Os setores competentes para autorizarem em fiscalizarem o cumprimento do objeto
desta licitação será a Secretaria Municipal de Educação, através do Sr. Marcelo Pereira
Azevedo, juntamente com o Serviço de Vigilância Sanitária, através de servidores
credenciados, serão responsáveis diretos pela fiscalização do contrato, observando a
forma de entrega, o acondicionamento em embalagens próprias, verificando a qualidade
dos mesmos, dentre outras atribuições inerentes a Administração Pública Municipal.
18.2. Os setores definidos no item anterior, através de servidores responsáveis, anotarão
em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a aquisição dos produtos,
objeto deste Pregão, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou
impropriedades observadas;
18.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor
responsável da prefeitura deverão ser solicitadas ao seu superior, em tempo hábil, para
adoção de medidas convenientes;
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18.4. A Administração Municipal reserva-se o direito de não aceitar os produtos em
desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar a Ordem de
Fornecimento nos termos da legislação vigente.
18.5. Além do acompanhamento e da fiscalização na entrega dos produtos, o servidor
responsável da Secretaria Municipal de Educação o Sr. Rafael Alves Santos – Auxiliar
Administrativo II, ainda poderá sustar qualquer produto que, pela má qualidade ou
qualquer outra situação, esteja sendo entrega em desacordo com os padrões de
qualidade, sempre que esta medida se tornar necessária.
18.6. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de matéria prima inadequada ou
de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implicará em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº
8.666, de 1993.
18.7. A secretaria fiscalizadora responsável pelo recebimento e conferência dos produtos,
anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução das
obrigações assumidas, conforme exigências do Contrato, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA:
O presente contrato reger-se-á, ainda, pelos termos da Chamada Pública nº 002/2018,
pela Resolução CD/FNDE nº 26, pela Lei Federal nº 11.947, em todos os seus termos, a
qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso.
CLÁUSULA VIGÉSIMA:
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as
partes, resguardada as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA:
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
fac-símile transmitido pelas partes, também com aviso de recebimento, ou protocoladas
pessoalmente nos órgãos competentes da Administração Municipal.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA:
Este contrato, desde que observada a formação preliminar à sua efetivação, por meio de
carta, consoante Cláusula Vinte, poderá ser rescindido, de pleno direito,
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes
casos:
a) Por acordo entre as partes;
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b) Pela inobservância de qualquer de suas condições;
c) Qualquer dos motivos previstos em Lei.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA
O presente contrato vigorará de 30 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, podendo
ser aditivado, desde que haja interesse das partes.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA
É competente o Foro da Comarca de Cristina/MG para dirimir qualquer controvérsia que se
originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em (02) duas
vias iguais de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.
Cristina/MG, 20 de Julho de 2018.

___________________________________
RICARDO PEREIRA AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

____________________________________
LUIZ HENRIQUE GONÇALVES
CONTRATADO

Testemunhas:
____________________________
Marcelo Pereira Azevedo

_______________________
Rafael Alves Santos

