PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA
PRAÇA SANTO ANTÔNIO 28 CENTRO – TEL (35)3281-1100 RAMAL 24
CRISTINA – ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP: 37.476-000

E-MAIL: licitacaopmcristina@gmail.com
CONTRATO Nº 093/2018
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 Sr. Carlos dos Reis
dos Santos, fornecedores do grupo informal, portador do RG nº M-4.538.513, CPF nº
622.443.706-82 e DAP Nº 0622443706821707180804, representada pela Sra. Karine
Mira dos Santos, portadora do RG nº 55.011.772-6, expedida pela SSP/SP, com
endereço a Estrada da Colônia, s/nº, Zona rural, Bairro Colônia, Cristina/MG, Cep: 37.476000, 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 na Chamada Pública nº002/2018 em virtude da ratificação do
Processo Licitatório nº 080/2018, Dispensa nº 022/2018, 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 1º Semestre de 2019, 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 à 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
para Alimentação Escolar, em no máximo de 30 dias após a assinatura do contrato, por
meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.
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CLÁUSULA QUINTA:
5.1.O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento
da autorização de fornecimento (A.F.), expedida pelo Departamento de Compras sendo o
prazo de fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 12 de Julho de 2019.
5.2.A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos seguintes locais estabelecidos
abaixo:
Instituição
Secretaria Municipal de Educação
Centro Educacional Arco-Iris APAE
C. M. E. I. Chapeuzinho Vermelho
E. M. Carneiro de Rezende
E. M. Cel. Francisco Moreira Da
Costa
E. M. Dep. Euclides Pereira Cintra
E. M. Dep. Milton Reis
E. M. Maria da Glória Ferraz
Zaiden

LOCAIS DE ENTREGA
Endereço
Praça Santo Antônio, 04 – Centro
Avenida João José De Souza,
114 - São José
Rua Coronel Albertino Ferraz,
178 - Campo Do Rosário
Rua Coronel Barbosa, 40 –
Centro
Rua José Paulo Ribeiro, SN Vargem Alegre
Bairro Lambari
Rua Miguel Aley, SN - Barra
Grande
Rua José Cordeiro, SN - São
José

Contato - Telefone
Rafael - (35) 3281-1221 / 1365
Sandra - (35) 3281-1586
Maria Eliana - (35) 3281-1188
Beth - (35) 3281-1301
Cristina - (35) 3281-6022
Gilmara - (35) 9 9137-6542
Rosaura - (35) 3281-4003
Jomara - (35) 3281-1094

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$ 4.538,80(quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e oitenta centavos)
conforme descrito abaixo:
Item

Descrição do Produto

01

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

02

Quant

110 KG

80 KG

Preço unit

Preço total
R$

3,10

341,00

3,50

280,00
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03

04

05

06

07

08

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 - 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
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.
Brócolis - Deverá ter coloração verde, ser tenros,
fresco, estar sem ataques de pragas e doenças e
não apresentar-se com folhas amareladas e danos
mecânicos. 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.
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

250 KG

3,00

750,00

240 KG

3,20

768,00

3,50

455,00

3,80

250,80

3,20

416,00

4,10

410,00

130 KG

66
MAÇOS

130 KG

100 UI
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12

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.
Tomate - Deverá ser de porte médio/grande, firme e
intacto, apresentando tamanho, conformação
uniforme e bem desenvolvido, devendo estar livre de
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.

140 KG

6,20

868,00

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 Os pagamentos dos produtos da Agricultura Familiar ou Empreendedor Familiar Rural
habilitado, como conseqüência do fornecimento para a Alimentação Escolar da Prefeitura
Municipal de Cristina/MG, corresponderá ao documento fiscal emitido a cada entrega;
8.2. O pagamento dos fornecimentos será efetuado em 02 (duas) parcelas iguais, sendo
a primeira em 30 (trinta) dias e a segunda em 60 (sessenta) dias após a entrega total dos
produtos e após o recebimento das Notas Fiscais, acompanhadas das requisições e/ou
autorizações de fornecimento, devendo estar tudo em conformidade com as mesmas;
8.2.1. Fica estabelecido que o pagamento sofrerá, no mínimo, o mesmo atraso, em dias
corridos, em relação àquele provocado pela empresa para a entrega dos produtos, desde
que não haja justificativa por escrito, devidamente validada e aceita pela administração
municipal, não sendo descartada, entretanto, a aplicação das penalidades cabíveis, como
notificação, multa, rescisão de contrato e declaração de inidoneidade, respeitada a ampla
defesa;
8.3. O pagamento poderá ser retido mediante o cumprimento irregular das exigências do
edital, principalmente aquelas relativas às especificações e qualidade do produto;
8.4. Caso sejam constatados quaisquer problemas com a emissão da nota fiscal a mesma
deverá ser substituída e o prazo passará a contar da data de sua reapresentação;
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8.5. No depósito poderá ser descontado o valor referente às operações bancárias como o
D.O.C – Documento de Ordem de Crédito ou T.E.D – Transferência Eletrônica Disponível,
quando a conta corrente de depósito for de instituição bancária diferente do Banco do
Brasil.
8.6. 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;
8.7. A Prefeitura do Município 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;
8.8. 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;
8.9. As notas fiscais que forem entregues sem a comprovação das entregas, serão
recusadas e não pagas.
8.10. 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.
8.11. 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;
8.12. A Prefeitura do Município 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:
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias e recursos financeiros: 02.04 0112 306 0009 2.0037 - Manutenção do
Programa de Merenda Escolar; 3390 3000 - Material de Consumo. Recursos Financeiros –
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, nas fichas e fontes
abaixo:
Fichas 160, 161 e 162 – Fontes: 147, 100 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
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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-á 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
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:
15.1. 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.
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15.2. 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:
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades
designadas pelo FNDE.
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;
b. Pela inobservância de qualquer de suas condições;
c. Qualquer dos motivos previstos em Lei.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA
O presente contrato vigorará de 03 Janeiro de 2019 até 12 de Julho de 2019.
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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, 27 de Dezembro de 2018.

_____________________________________________
RICARDO PEREIRA AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

_____________________________________________
CARLOS DOS REIS DOS SANTOS
AGRICULTORES FAMILIARES -INFORMAL
CONTRATADO

Testemunhas:
___________________________
Marcelo Pereira Azevedo
______________________________________
Sandra Maria Araújo de Medeiros
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CONTRATO Nº 094/2018
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 Sr. Elson Cardoso
Lemes, com endereço na Zona rural, Bairro dos Cardosos, Cristina/MG, Cep: 37.476-000,
inscrita no CPF sob o nº 495.886.566-72; RG nº MG- 18.151.048 e DAP nº
49588656672803200000, 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 na
Chamada Pública nº002/2018 em virtude da ratificação do Processo Licitatório nº
080/2018, Dispensa nº 022/2018, 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 1º Semestre de 2019, 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 à 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
para Alimentação Escolar, em no máximo de 30 dias após a assinatura do contrato, por
meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.
CLÁUSULA QUINTA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA
PRAÇA SANTO ANTÔNIO 28 CENTRO – TEL (35)3281-1100 RAMAL 24
CRISTINA – ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP: 37.476-000

E-MAIL: licitacaopmcristina@gmail.com
5.1.O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento
da autorização de fornecimento (A.F.), expedida pelo Departamento de Compras sendo o
prazo de fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 12 de Julho de 2019.
5.2.A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos seguintes locais estabelecidos
abaixo:
Instituição
Secretaria Municipal de Educação
Centro Educacional Arco-Iris APAE
C. M. E. I. Chapeuzinho Vermelho
E. M. Carneiro de Rezende
E. M. Cel. Francisco Moreira Da
Costa
E. M. Dep. Euclides Pereira Cintra
E. M. Dep. Milton Reis
E. M. Maria da Glória Ferraz
Zaiden

LOCAIS DE ENTREGA
Endereço
Praça Santo Antônio, 04 – Centro
Avenida João José De Souza,
114 - São José
Rua Coronel Albertino Ferraz,
178 - Campo Do Rosário
Rua Coronel Barbosa, 40 –
Centro
Rua José Paulo Ribeiro, SN Vargem Alegre
Bairro Lambari
Rua Miguel Aley, SN - Barra
Grande
Rua José Cordeiro, SN - São
José

Contato - Telefone
Rafael - (35) 3281-1221 / 1365
Sandra - (35) 3281-1586
Maria Eliana - (35) 3281-1188
Beth - (35) 3281-1301
Cristina - (35) 3281-6022
Gilmara - (35) 9 9137-6542
Rosaura - (35) 3281-4003
Jomara - (35) 3281-1094

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$ 3.788,80(três mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos)
conforme descrito abaixo:
Item

Descrição do Produto

01

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,

02

Quant

110 KG

80 KG

Preço unit

Preço total
R$

3,10

341,00

3,50

280,00
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04

05

06

07

08

12

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.
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.
Brócolis - Deverá ter coloração verde, ser tenros,
fresco, estar sem ataques de pragas e doenças e
não apresentar-se com folhas amareladas e danos
mecânicos. 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.
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.
Tomate - Deverá ser de porte médio/grande, firme e
intacto, apresentando tamanho, conformação
uniforme e bem desenvolvido, devendo estar livre de
enfermidades, defeitos graves que alterem sua
conformação e aparência, isento de sujidades,
parasitas e resíduos de defensivos agrícolas, sem

240 KG

130 KG

66
MAÇOS

3,20

768,00

3,50

455,00

3,80

250,80

3,20

416,00

4,10

410,00

6,20

868,00

130 KG

100 UI

140 KG
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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 Os pagamentos dos produtos da Agricultura Familiar ou Empreendedor Familiar Rural
habilitado, como conseqüência do fornecimento para a Alimentação Escolar da Prefeitura
Municipal de Cristina/MG, corresponderá ao documento fiscal emitido a cada entrega;
8.2. O pagamento dos fornecimentos será efetuado em 02 (duas) parcelas iguais, sendo
a primeira em 30 (trinta) dias e a segunda em 60 (sessenta) dias após a entrega total dos
produtos e após o recebimento das Notas Fiscais, acompanhadas das requisições e/ou
autorizações de fornecimento, devendo estar tudo em conformidade com as mesmas;
8.2.1. Fica estabelecido que o pagamento sofrerá, no mínimo, o mesmo atraso, em dias
corridos, em relação àquele provocado pela empresa para a entrega dos produtos, desde
que não haja justificativa por escrito, devidamente validada e aceita pela administração
municipal, não sendo descartada, entretanto, a aplicação das penalidades cabíveis, como
notificação, multa, rescisão de contrato e declaração de inidoneidade, respeitada a ampla
defesa;
8.3. O pagamento poderá ser retido mediante o cumprimento irregular das exigências do
edital, principalmente aquelas relativas às especificações e qualidade do produto;
8.4. Caso sejam constatados quaisquer problemas com a emissão da nota fiscal a mesma
deverá ser substituída e o prazo passará a contar da data de sua reapresentação;
8.5. No depósito poderá ser descontado o valor referente às operações bancárias como o
D.O.C – Documento de Ordem de Crédito ou T.E.D – Transferência Eletrônica Disponível,
quando a conta corrente de depósito for de instituição bancária diferente do Banco do
Brasil.
8.6. 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;
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8.7. A Prefeitura do Município 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;
8.8. 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;
8.9. As notas fiscais que forem entregues sem a comprovação das entregas, serão
recusadas e não pagas.
8.10. 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.
8.11. 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;
8.12. A Prefeitura do Município 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:
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias e recursos financeiros: 02.04 0112 306 0009 2.0037 - Manutenção do
Programa de Merenda Escolar; 3390 3000 - Material de Consumo. Recursos Financeiros –
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, nas fichas e fontes
abaixo:
Fichas 160, 161 e 162 – Fontes: 147, 100 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.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
Nos casos de inadimplência da CONTRATANTE, proceder-se-á 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
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:
15.1. 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.
15.2. 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.
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades
designadas pelo FNDE.
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;
b. Pela inobservância de qualquer de suas condições;
c. Qualquer dos motivos previstos em Lei.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA
O presente contrato vigorará de 03 Janeiro de 2019 até 12 de Julho de 2019.
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.
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Cristina/MG, 27 de Dezembro de 2018.

_____________________________________________
RICARDO PEREIRA AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

_____________________________________________
ELSON CARDOSO LEMES
AGRICULTORES FAMILIARES -INFORMAL
CONTRATADO

Testemunhas:
___________________________
Marcelo Pereira Azevedo
______________________________________
Sandra Maria Araújo de Medeiros
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CONTRATO Nº 095/2018
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 Sr. Francisco de
Paula da Cruz, com endereço na Zona rural, Bairro Vargem Alegre, Cristina/MG, Cep:
37.476-000, inscrita no CPF sob o nº 082.952.346-41; RG nº MG- 1.229.334-7 e DAP nº
829523464115571509, 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 na
Chamada Pública nº002/2018 em virtude da ratificação do Processo Licitatório nº
080/2018, Dispensa nº 022/2018, 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 1º Semestre de 2019, 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 à 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
para Alimentação Escolar, em no máximo de 30 dias após a assinatura do contrato, por
meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.
CLÁUSULA QUINTA:
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5.1.O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento
da autorização de fornecimento (A.F.), expedida pelo Departamento de Compras sendo o
prazo de fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 12 de Julho de 2019.
5.2.A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos seguintes locais estabelecidos
abaixo:
Instituição
Secretaria Municipal de Educação
Centro Educacional Arco-Iris APAE
C. M. E. I. Chapeuzinho Vermelho
E. M. Carneiro de Rezende
E. M. Cel. Francisco Moreira Da
Costa
E. M. Dep. Euclides Pereira Cintra
E. M. Dep. Milton Reis
E. M. Maria da Glória Ferraz
Zaiden

LOCAIS DE ENTREGA
Endereço
Praça Santo Antônio, 04 – Centro
Avenida João José De Souza,
114 - São José
Rua Coronel Albertino Ferraz,
178 - Campo Do Rosário
Rua Coronel Barbosa, 40 –
Centro
Rua José Paulo Ribeiro, SN Vargem Alegre
Bairro Lambari
Rua Miguel Aley, SN - Barra
Grande
Rua José Cordeiro, SN - São
José

Contato - Telefone
Rafael - (35) 3281-1221 / 1365
Sandra - (35) 3281-1586
Maria Eliana - (35) 3281-1188
Beth - (35) 3281-1301
Cristina - (35) 3281-6022
Gilmara - (35) 9 9137-6542
Rosaura - (35) 3281-4003
Jomara - (35) 3281-1094

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$ 5.280,00(cinco mil , duzentos e oitenta reais) conforme descrito abaixo:
Item

Descrição do Produto

01

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

02

Quant

110 KG

80 KG

Preço unit

Preço total
R$

3,10

341,00

3,50

280,00
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03

04

05

06

07

08

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 - 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
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.
Brócolis - Deverá ter coloração verde, ser tenros,
fresco, estar sem ataques de pragas e doenças e
não apresentar-se com folhas amareladas e danos
mecânicos. 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.
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

250 KG

3,00

750,00

240 KG

3,20

768,00

3,50

455,00

3,80

250,80

3,20

416,00

4,10

410,00

130 KG

66
MAÇOS

130 KG

100 UI
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12

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.
Tomate - Deverá ser de porte médio/grande, firme e
intacto, apresentando tamanho, conformação
uniforme e bem desenvolvido, devendo estar livre de
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.

218 KG

3,40

741,20

140 KG

6,20

868,00

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 Os pagamentos dos produtos da Agricultura Familiar ou Empreendedor Familiar Rural
habilitado, como conseqüência do fornecimento para a Alimentação Escolar da Prefeitura
Municipal de Cristina/MG, corresponderá ao documento fiscal emitido a cada entrega;
8.2. O pagamento dos fornecimentos será efetuado em 02 (duas) parcelas iguais, sendo
a primeira em 30 (trinta) dias e a segunda em 60 (sessenta) dias após a entrega total dos
produtos e após o recebimento das Notas Fiscais, acompanhadas das requisições e/ou
autorizações de fornecimento, devendo estar tudo em conformidade com as mesmas;
8.2.1. Fica estabelecido que o pagamento sofrerá, no mínimo, o mesmo atraso, em dias
corridos, em relação àquele provocado pela empresa para a entrega dos produtos, desde
que não haja justificativa por escrito, devidamente validada e aceita pela administração
municipal, não sendo descartada, entretanto, a aplicação das penalidades cabíveis, como
notificação, multa, rescisão de contrato e declaração de inidoneidade, respeitada a ampla
defesa;
8.3. O pagamento poderá ser retido mediante o cumprimento irregular das exigências do
edital, principalmente aquelas relativas às especificações e qualidade do produto;
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8.4. Caso sejam constatados quaisquer problemas com a emissão da nota fiscal a mesma
deverá ser substituída e o prazo passará a contar da data de sua reapresentação;
8.5. No depósito poderá ser descontado o valor referente às operações bancárias como o
D.O.C – Documento de Ordem de Crédito ou T.E.D – Transferência Eletrônica Disponível,
quando a conta corrente de depósito for de instituição bancária diferente do Banco do
Brasil.
8.6. 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;
8.7. A Prefeitura do Município 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;
8.8. 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;
8.9. As notas fiscais que forem entregues sem a comprovação das entregas, serão
recusadas e não pagas.
8.10. 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.
8.11. 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;
8.12. A Prefeitura do Município 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:
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias e recursos financeiros: 02.04 0112 306 0009 2.0037 - Manutenção do
Programa de Merenda Escolar; 3390 3000 - Material de Consumo. Recursos Financeiros –
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, nas fichas e fontes
abaixo:
Fichas 160, 161 e 162 – Fontes: 147, 100 e 144
CLÁUSULA DÉCIMA:
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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-á 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
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:
15.1. 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;
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c. Fiscalizar a execução do contrato;
d. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
15.2. 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:
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades
designadas pelo FNDE.
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;
b. Pela inobservância de qualquer de suas condições;
c. Qualquer dos motivos previstos em Lei.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA
O presente contrato vigorará de 03 Janeiro de 2019 até 12 de Julho de 2019.
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, 27 de Dezembro de 2018.

_____________________________________________
RICARDO PEREIRA AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

_____________________________________________
FRANCISCO DE PAULA DA CRUZ
AGRICULTORES FAMILIARES -INFORMAL
CONTRATADO

Testemunhas:
___________________________
Marcelo Pereira Azevedo
______________________________________
Sandra Maria Araújo de Medeiros
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CONTRATO Nº 096/2018
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 Sr. José Francisco
Gonçalves, com endereço na Zona rural, Bairro Vargem Alegre, Cristina/MG, Cep:
37.476-000, inscrita no CPF sob o nº 664.266.936-34; RG nº MG- 5.965.079 e DAP nº
664266936341812170214, 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 na
Chamada Pública nº002/2018 em virtude da ratificação do Processo Licitatório nº
080/2018, Dispensa nº 022/2018, 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 1º Semestre de 2019, 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 à 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
para Alimentação Escolar, em no máximo de 30 dias após a assinatura do contrato, por
meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.
CLÁUSULA QUINTA:
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5.1.O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento
da autorização de fornecimento (A.F.), expedida pelo Departamento de Compras sendo o
prazo de fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 12 de Julho de 2019.
5.2.A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos seguintes locais estabelecidos
abaixo:
Instituição
Secretaria Municipal de Educação
Centro Educacional Arco-Iris APAE
C. M. E. I. Chapeuzinho Vermelho
E. M. Carneiro de Rezende
E. M. Cel. Francisco Moreira Da
Costa
E. M. Dep. Euclides Pereira Cintra
E. M. Dep. Milton Reis
E. M. Maria da Glória Ferraz
Zaiden

LOCAIS DE ENTREGA
Endereço
Praça Santo Antônio, 04 – Centro
Avenida João José De Souza,
114 - São José
Rua Coronel Albertino Ferraz,
178 - Campo Do Rosário
Rua Coronel Barbosa, 40 –
Centro
Rua José Paulo Ribeiro, SN Vargem Alegre
Bairro Lambari
Rua Miguel Aley, SN - Barra
Grande
Rua José Cordeiro, SN - São
José

Contato - Telefone
Rafael - (35) 3281-1221 / 1365
Sandra - (35) 3281-1586
Maria Eliana - (35) 3281-1188
Beth - (35) 3281-1301
Cristina - (35) 3281-6022
Gilmara - (35) 9 9137-6542
Rosaura - (35) 3281-4003
Jomara - (35) 3281-1094

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$ 5.273,20 (cinco mil, duzentos e setenta e três reais e vinte centavos)
conforme descrito abaixo:
Item

Descrição do Produto

01

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,

02

Quant

110 KG

80 KG

Preço unit

Preço total
R$

3,10

341,00

3,50

280,00
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03

04

05

06

07

08

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 - 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
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.
Brócolis - Deverá ter coloração verde, ser tenros,
fresco, estar sem ataques de pragas e doenças e
não apresentar-se com folhas amareladas e danos
mecânicos. 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.
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

250 KG

3,00

750,00

240 KG

3,20

768,00

3,50

455,00

3,80

250,80

3,20

416,00

4,10

410,00

130 KG

66
MAÇOS

130 KG

100 UI
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12

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.
Tomate - Deverá ser de porte médio/grande, firme e
intacto, apresentando tamanho, conformação
uniforme e bem desenvolvido, devendo estar livre de
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.

216 KG

3,40

734,40

140 KG

6,20

868,00

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 Os pagamentos dos produtos da Agricultura Familiar ou Empreendedor Familiar Rural
habilitado, como conseqüência do fornecimento para a Alimentação Escolar da Prefeitura
Municipal de Cristina/MG, corresponderá ao documento fiscal emitido a cada entrega;
8.2. O pagamento dos fornecimentos será efetuado em 02 (duas) parcelas iguais, sendo
a primeira em 30 (trinta) dias e a segunda em 60 (sessenta) dias após a entrega total dos
produtos e após o recebimento das Notas Fiscais, acompanhadas das requisições e/ou
autorizações de fornecimento, devendo estar tudo em conformidade com as mesmas;
8.2.1. Fica estabelecido que o pagamento sofrerá, no mínimo, o mesmo atraso, em dias
corridos, em relação àquele provocado pela empresa para a entrega dos produtos, desde
que não haja justificativa por escrito, devidamente validada e aceita pela administração
municipal, não sendo descartada, entretanto, a aplicação das penalidades cabíveis, como
notificação, multa, rescisão de contrato e declaração de inidoneidade, respeitada a ampla
defesa;
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8.3. O pagamento poderá ser retido mediante o cumprimento irregular das exigências do
edital, principalmente aquelas relativas às especificações e qualidade do produto;
8.4. Caso sejam constatados quaisquer problemas com a emissão da nota fiscal a mesma
deverá ser substituída e o prazo passará a contar da data de sua reapresentação;
8.5. No depósito poderá ser descontado o valor referente às operações bancárias como o
D.O.C – Documento de Ordem de Crédito ou T.E.D – Transferência Eletrônica Disponível,
quando a conta corrente de depósito for de instituição bancária diferente do Banco do
Brasil.
8.6. 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;
8.7. A Prefeitura do Município 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;
8.8. 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;
8.9. As notas fiscais que forem entregues sem a comprovação das entregas, serão
recusadas e não pagas.
8.10. 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.
8.11. 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;
8.12. A Prefeitura do Município 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:
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias e recursos financeiros: 02.04 0112 306 0009 2.0037 - Manutenção do
Programa de Merenda Escolar; 3390 3000 - Material de Consumo. Recursos Financeiros –
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, nas fichas e fontes
abaixo:
Fichas 160, 161 e 162 – Fontes: 147, 100 e 144
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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-á 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
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:
15.1. A CONTRATANTE em razão de supremacia de interesses públicos 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.
15.2. 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:
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades
designadas pelo FNDE.
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:
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a. Por acordo entre as partes;
b. Pela inobservância de qualquer de suas condições;
c. Qualquer dos motivos previstos em Lei.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA
O presente contrato vigorará de 03 Janeiro de 2019 até 12 de Julho de 2019.
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, 27 de Dezembro de 2018.

_____________________________________________
RICARDO PEREIRA AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

_____________________________________________
JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES
AGRICULTORES FAMILIARES -INFORMAL
CONTRATADO

Testemunhas:
___________________________
Marcelo Pereira Azevedo
______________________________________
Sandra Maria Araújo de Medeiros
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CONTRATO Nº 097/2018
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 Sr. José Mauro
Calderucci, com endereço na rua Olegário Maciel, s/nº, Chácara da Graminha,
Cristina/MG, Cep: 37.476-000, inscrita no CPF sob o nº 000.315.326-67; RG nº M7.050.530 e DAP nº 315326672204100259, 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 na Chamada Pública nº002/2018 em virtude da ratificação do Processo Licitatório
nº 080/2018, Dispensa nº 022/2018, 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 1º Semestre de 2019, 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 à 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
para Alimentação Escolar, em no máximo de 30 dias após a assinatura do contrato, por
meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.
CLÁUSULA QUINTA:
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5.1.O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento
da autorização de fornecimento (A.F.), expedida pelo Departamento de Compras sendo o
prazo de fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 12 de Julho de 2019.
5.2.A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos seguintes locais estabelecidos
abaixo:
Instituição
Secretaria Municipal de Educação
Centro Educacional Arco-Iris APAE
C. M. E. I. Chapeuzinho Vermelho
E. M. Carneiro de Rezende
E. M. Cel. Francisco Moreira Da
Costa
E. M. Dep. Euclides Pereira Cintra
E. M. Dep. Milton Reis
E. M. Maria da Glória Ferraz
Zaiden

LOCAIS DE ENTREGA
Endereço
Praça Santo Antônio, 04 – Centro
Avenida João José De Souza,
114 - São José
Rua Coronel Albertino Ferraz,
178 - Campo Do Rosário
Rua Coronel Barbosa, 40 –
Centro
Rua José Paulo Ribeiro, SN Vargem Alegre
Bairro Lambari
Rua Miguel Aley, SN - Barra
Grande
Rua José Cordeiro, SN - São
José

Contato - Telefone
Rafael - (35) 3281-1221 / 1365
Sandra - (35) 3281-1586
Maria Eliana - (35) 3281-1188
Beth - (35) 3281-1301
Cristina - (35) 3281-6022
Gilmara - (35) 9 9137-6542
Rosaura - (35) 3281-4003
Jomara - (35) 3281-1094

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$ 16.030,00 (dezesseis mil e trinta reais) conforme descrito abaixo:
Item

09

Descrição do Produto
Leite Integral Pasteurizado Tipo “C”

Quant

Preço unit

7.000
LITROS

2,29

Preço total
R$
16.030,00

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:
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8.1 Os pagamentos dos produtos da Agricultura Familiar ou Empreendedor Familiar Rural
habilitado, como conseqüência do fornecimento para a Alimentação Escolar da Prefeitura
Municipal de Cristina/MG, corresponderá ao documento fiscal emitido a cada entrega;
8.2. O pagamento dos fornecimentos será efetuado em 02 (duas) parcelas iguais, sendo
a primeira em 30 (trinta) dias e a segunda em 60 (sessenta) dias após a entrega total dos
produtos e após o recebimento das Notas Fiscais, acompanhadas das requisições e/ou
autorizações de fornecimento, devendo estar tudo em conformidade com as mesmas;
8.2.1. Fica estabelecido que o pagamento sofrerá, no mínimo, o mesmo atraso, em dias
corridos, em relação àquele provocado pela empresa para a entrega dos produtos, desde
que não haja justificativa por escrito, devidamente validada e aceita pela administração
municipal, não sendo descartada, entretanto, a aplicação das penalidades cabíveis, como
notificação, multa, rescisão de contrato e declaração de inidoneidade, respeitada a ampla
defesa;
8.3. O pagamento poderá ser retido mediante o cumprimento irregular das exigências do
edital, principalmente aquelas relativas às especificações e qualidade do produto;
8.4. Caso sejam constatados quaisquer problemas com a emissão da nota fiscal a mesma
deverá ser substituída e o prazo passará a contar da data de sua reapresentação;
8.5. No depósito poderá ser descontado o valor referente às operações bancárias como o
D.O.C – Documento de Ordem de Crédito ou T.E.D – Transferência Eletrônica Disponível,
quando a conta corrente de depósito for de instituição bancária diferente do Banco do
Brasil.
8.6. 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;
8.7. A Prefeitura do Município 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;
8.8. 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;
8.9. As notas fiscais que forem entregues sem a comprovação das entregas, serão
recusadas e não pagas.
8.10. 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.
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8.11. 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;
8.12. A Prefeitura do Município 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:
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias e recursos financeiros: 02.04 0112 306 0009 2.0037 - Manutenção do
Programa de Merenda Escolar; 3390 3000 - Material de Consumo. Recursos Financeiros –
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, nas fichas e fontes
abaixo:
Fichas 160, 161 e 162 – Fontes: 147, 100 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-á 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:
15.1. 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.
15.2. 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:
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades
designadas pelo FNDE.
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:
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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;
b. Pela inobservância de qualquer de suas condições;
c. Qualquer dos motivos previstos em Lei.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA
O presente contrato vigorará de 03 Janeiro de 2019 até 12 de Julho de 2019.
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, 27 de Dezembro de 2018.

_____________________________________________
RICARDO PEREIRA AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

_____________________________________________
JOSÉ MAURO CALDERUCCI
AGRICULTORES FAMILIARES -INFORMAL
CONTRATADO
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E-MAIL: licitacaopmcristina@gmail.com

Testemunhas:
___________________________
Marcelo Pereira Azevedo
______________________________________
Sandra Maria Araújo de Medeiros
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CONTRATO Nº 098/2018
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 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 MG- m-6.308.398 e DAP nº
143929146166001, 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 na Chamada
Pública nº002/2018 em virtude da ratificação do Processo Licitatório nº 080/2018,
Dispensa nº 022/2018, 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 1º Semestre de 2019, 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 à 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
para Alimentação Escolar, em no máximo de 30 dias após a assinatura do contrato, por
meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.
CLÁUSULA QUINTA:
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5.1.O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento
da autorização de fornecimento (A.F.), expedida pelo Departamento de Compras sendo o
prazo de fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 12 de Julho de 2019.
5.2.A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos seguintes locais estabelecidos
abaixo:
Instituição
Secretaria Municipal de Educação
Centro Educacional Arco-Iris APAE
C. M. E. I. Chapeuzinho Vermelho
E. M. Carneiro de Rezende
E. M. Cel. Francisco Moreira Da
Costa
E. M. Dep. Euclides Pereira Cintra
E. M. Dep. Milton Reis
E. M. Maria da Glória Ferraz
Zaiden

LOCAIS DE ENTREGA
Endereço
Praça Santo Antônio, 04 – Centro
Avenida João José De Souza,
114 - São José
Rua Coronel Albertino Ferraz,
178 - Campo Do Rosário
Rua Coronel Barbosa, 40 –
Centro
Rua José Paulo Ribeiro, SN Vargem Alegre
Bairro Lambari
Rua Miguel Aley, SN - Barra
Grande
Rua José Cordeiro, SN - São
José

Contato - Telefone
Rafael - (35) 3281-1221 / 1365
Sandra - (35) 3281-1586
Maria Eliana - (35) 3281-1188
Beth - (35) 3281-1301
Cristina - (35) 3281-6022
Gilmara - (35) 9 9137-6542
Rosaura - (35) 3281-4003
Jomara - (35) 3281-1094

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$ 5.273,20 (cinco mil, duzentos e setenta e três reais e vinte centavos)
conforme descrito abaixo:
Item

Descrição do Produto

01

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,

02

Quant

110 KG

80 KG

Preço unit

Preço total
R$

3,10

341,00

3,50

280,00
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03

04

05

06

07

08

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 - 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
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.
Brócolis - Deverá ter coloração verde, ser tenros,
fresco, estar sem ataques de pragas e doenças e
não apresentar-se com folhas amareladas e danos
mecânicos. 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.
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

250 KG

3,00

750,00

240 KG

3,20

768,00

3,50

455,00

3,80

250,80

3,20

416,00

4,10

410,00

130 KG

66
MAÇOS

130 KG

100 UI
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10

12

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.
Tomate - Deverá ser de porte médio/grande, firme e
intacto, apresentando tamanho, conformação
uniforme e bem desenvolvido, devendo estar livre de
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.

216 KG

3,40

734,40

140 KG

6,20

868,00

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 Os pagamentos dos produtos da Agricultura Familiar ou Empreendedor Familiar Rural
habilitado, como conseqüência do fornecimento para a Alimentação Escolar da Prefeitura
Municipal de Cristina/MG, corresponderá ao documento fiscal emitido a cada entrega;
8.2. O pagamento dos fornecimentos será efetuado em 02 (duas) parcelas iguais, sendo
a primeira em 30 (trinta) dias e a segunda em 60 (sessenta) dias após a entrega total dos
produtos e após o recebimento das Notas Fiscais, acompanhadas das requisições e/ou
autorizações de fornecimento, devendo estar tudo em conformidade com as mesmas;
8.2.1. Fica estabelecido que o pagamento sofrerá, no mínimo, o mesmo atraso, em dias
corridos, em relação àquele provocado pela empresa para a entrega dos produtos, desde
que não haja justificativa por escrito, devidamente validada e aceita pela administração
municipal, não sendo descartada, entretanto, a aplicação das penalidades cabíveis, como
notificação, multa, rescisão de contrato e declaração de inidoneidade, respeitada a ampla
defesa;
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8.3. O pagamento poderá ser retido mediante o cumprimento irregular das exigências do
edital, principalmente aquelas relativas às especificações e qualidade do produto;
8.4. Caso sejam constatados quaisquer problemas com a emissão da nota fiscal a mesma
deverá ser substituída e o prazo passará a contar da data de sua reapresentação;
8.5. No depósito poderá ser descontado o valor referente às operações bancárias como o
D.O.C – Documento de Ordem de Crédito ou T.E.D – Transferência Eletrônica Disponível,
quando a conta corrente de depósito for de instituição bancária diferente do Banco do
Brasil.
8.6. 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;
8.7. A Prefeitura do Município 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;
8.8. 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;
8.9. As notas fiscais que forem entregues sem a comprovação das entregas, serão
recusadas e não pagas.
8.10. 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.
8.11. 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;
8.12. A Prefeitura do Município 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:
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias e recursos financeiros: 02.04 0112 306 0009 2.0037 - Manutenção do
Programa de Merenda Escolar; 3390 3000 - Material de Consumo. Recursos Financeiros –
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, nas fichas e fontes
abaixo:
Fichas 160, 161 e 162 – Fontes: 147, 100 e 144
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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-á 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
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:
15.1. A CONTRATANTE em razão de supremacia de interesses públicos 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.
15.2. 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:
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades
designadas pelo FNDE.
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:
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a. Por acordo entre as partes;
b. Pela inobservância de qualquer de suas condições;
c. Qualquer dos motivos previstos em Lei.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA
O presente contrato vigorará de 03 Janeiro de 2019 até 12 de Julho de 2019.
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, 27 de Dezembro de 2018.

_____________________________________________
RICARDO PEREIRA AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

_____________________________________________
LUIZ HENRIQUE GONÇALVES
AGRICULTORES FAMILIARES -INFORMAL
CONTRATADO

Testemunhas:
___________________________
Marcelo Pereira Azevedo
______________________________________
Sandra Maria Araújo de Medeiros
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CONTRATO Nº 099/2018
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 Sr. Otaíde Pereira
Simões, com endereço na Zona rural, Bairro Barra Grande, Cristina/MG, Cep: 37.476-000,
inscrita no CPF sob o nº 731.359.846-72; RG nº MG-3.631.336 e DAP nº
731359846722711180158, 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 na
Chamada Pública nº002/2018 em virtude da ratificação do Processo Licitatório nº
080/2018, Dispensa nº 022/2018, 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 1º Semestre de 2019, 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 à 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
para Alimentação Escolar, em no máximo de 30 dias após a assinatura do contrato, por
meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.
CLÁUSULA QUINTA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA
PRAÇA SANTO ANTÔNIO 28 CENTRO – TEL (35)3281-1100 RAMAL 24
CRISTINA – ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP: 37.476-000

E-MAIL: licitacaopmcristina@gmail.com
5.1.O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento
da autorização de fornecimento (A.F.), expedida pelo Departamento de Compras sendo o
prazo de fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 12 de Julho de 2019.
5.2.A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos seguintes locais estabelecidos
abaixo:
Instituição
Secretaria Municipal de Educação
Centro Educacional Arco-Iris APAE
C. M. E. I. Chapeuzinho Vermelho
E. M. Carneiro de Rezende
E. M. Cel. Francisco Moreira Da
Costa
E. M. Dep. Euclides Pereira Cintra
E. M. Dep. Milton Reis
E. M. Maria da Glória Ferraz
Zaiden

LOCAIS DE ENTREGA
Endereço
Praça Santo Antônio, 04 – Centro
Avenida João José De Souza,
114 - São José
Rua Coronel Albertino Ferraz,
178 - Campo Do Rosário
Rua Coronel Barbosa, 40 –
Centro
Rua José Paulo Ribeiro, SN Vargem Alegre
Bairro Lambari
Rua Miguel Aley, SN - Barra
Grande
Rua José Cordeiro, SN - São
José

Contato - Telefone
Rafael - (35) 3281-1221 / 1365
Sandra - (35) 3281-1586
Maria Eliana - (35) 3281-1188
Beth - (35) 3281-1301
Cristina - (35) 3281-6022
Gilmara - (35) 9 9137-6542
Rosaura - (35) 3281-4003
Jomara - (35) 3281-1094

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$ 3.780,00 (três mil, setecentos e oitenta reais) conforme descrito abaixo:
Item
11

Descrição do Produto
Queijo Minas

Quant

Preço unit

210 KG

18,00

Preço total
R$
3.780,00

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 Os pagamentos dos produtos da Agricultura Familiar ou Empreendedor Familiar Rural
habilitado, como conseqüência do fornecimento para a Alimentação Escolar da Prefeitura
Municipal de Cristina/MG, corresponderá ao documento fiscal emitido a cada entrega;
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8.2. O pagamento dos fornecimentos será efetuado em 02 (duas) parcelas iguais, sendo
a primeira em 30 (trinta) dias e a segunda em 60 (sessenta) dias após a entrega total dos
produtos e após o recebimento das Notas Fiscais, acompanhadas das requisições e/ou
autorizações de fornecimento, devendo estar tudo em conformidade com as mesmas;
8.2.1. Fica estabelecido que o pagamento sofrerá, no mínimo, o mesmo atraso, em dias
corridos, em relação àquele provocado pela empresa para a entrega dos produtos, desde
que não haja justificativa por escrito, devidamente validada e aceita pela administração
municipal, não sendo descartada, entretanto, a aplicação das penalidades cabíveis, como
notificação, multa, rescisão de contrato e declaração de inidoneidade, respeitada a ampla
defesa;
8.3. O pagamento poderá ser retido mediante o cumprimento irregular das exigências do
edital, principalmente aquelas relativas às especificações e qualidade do produto;
8.4. Caso sejam constatados quaisquer problemas com a emissão da nota fiscal a mesma
deverá ser substituída e o prazo passará a contar da data de sua reapresentação;
8.5. No depósito poderá ser descontado o valor referente às operações bancárias como o
D.O.C – Documento de Ordem de Crédito ou T.E.D – Transferência Eletrônica Disponível,
quando a conta corrente de depósito for de instituição bancária diferente do Banco do
Brasil.
8.6. 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;
8.7. A Prefeitura do Município 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;
8.8. 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;
8.9. As notas fiscais que forem entregues sem a comprovação das entregas, serão
recusadas e não pagas.
8.10. 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.
8.11. 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;
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8.12. A Prefeitura do Município 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:
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias e recursos financeiros: 02.04 0112 306 0009 2.0037 - Manutenção do
Programa de Merenda Escolar; 3390 3000 - Material de Consumo. Recursos Financeiros –
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, nas fichas e fontes
abaixo:
Fichas 160, 161 e 162 – Fontes: 147, 100 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-á 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
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
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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:
15.1. 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.
15.2. 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:
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades
designadas pelo FNDE.
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.
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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;
b. Pela inobservância de qualquer de suas condições;
c. Qualquer dos motivos previstos em Lei.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA
O presente contrato vigorará de 03 Janeiro de 2019 até 12 de Julho de 2019.
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, 27 de Dezembro de 2018.

_____________________________________________
RICARDO PEREIRA AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

_____________________________________________
OTAÍDE PEREIRA SIMÕES
AGRICULTORES FAMILIARES -INFORMAL
CONTRATADO
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Testemunhas:
___________________________
Marcelo Pereira Azevedo

______________________________________
Sandra Maria Araújo de Medeiros
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EXTRATOS DOS CONTRATOS
CONTRATO Nº 093/2018
Processo Licitatório nº: 080/2018 – Dispensa nº:022/2018
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar, conforme Lei
Federal nº 11.947/2009, Resolução/CD/FNDE nº 026/2013 e o Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE
Partes: Prefeitura Municipal de Cristina
Carlos dos Reis dos Santos
Valor Total: R$ 4.538,80 (quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e oitenta centavos).
Vigência: 03 de Janeiro de 2019 a 12 Julho de 2019.
Data: 27/12/18
Testemunhas: Marcelo Pereira Azevedo
Sandra Maria Araújo de Medeiros
CONTRATO Nº 094/2018
Processo Licitatório nº: 080/2018 – Dispensa nº:022/2018
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar, conforme Lei
Federal nº 11.947/2009, Resolução/CD/FNDE nº 026/2013 e o Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE
Partes: Prefeitura Municipal de Cristina
Elson Cardoso Lemes
Valor Total: R$ 3.788,80 (três mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos).
Vigência: 03 de Janeiro de 2019 a 12 Julho de 2019.
Data: 27/12/18
Testemunhas: Marcelo Pereira Azevedo
Sandra Maria Araújo de Medeiros
CONTRATO Nº 095/2018
Processo Licitatório nº: 080/2018 – Dispensa nº:022/2018
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar, conforme Lei
Federal nº 11.947/2009, Resolução/CD/FNDE nº 026/2013 e o Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE
Partes: Prefeitura Municipal de Cristina
Francisco de Paula da Cruz
Valor Total: R$ 5.280,00 (cinco mil, duzentos e oitenta reais).
Vigência: 03 de Janeiro de 2019 a 12 Julho de 2019.
Data: 27/12/18
Testemunhas: Marcelo Pereira Azevedo
Sandra Maria Araújo de Medeiros
CONTRATO Nº 096/2018
Processo Licitatório nº: 080/2018 – Dispensa nº:022/2018
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar, conforme Lei
Federal nº 11.947/2009, Resolução/CD/FNDE nº 026/2013 e o Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE
Partes: Prefeitura Municipal de Cristina
José Francisco Gonçalves
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Valor Total: R$ 5.273,20 (cinco mil, duzentos e setenta e três reais e vinte centavos).
Vigência: 03 de Janeiro de 2019 a 12 Julho de 2019.
Data: 27/12/18
Testemunhas: Marcelo Pereira Azevedo
Sandra Maria Araújo de Medeiros
CONTRATO Nº 097/2018
Processo Licitatório nº: 080/2018 – Dispensa nº:022/2018
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar, conforme Lei
Federal nº 11.947/2009, Resolução/CD/FNDE nº 026/2013 e o Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE
Partes: Prefeitura Municipal de Cristina
José Mauro Calderucci
Valor Total: R$ 16.030,00 (dezesseis mil e trinta reais).
Vigência: 03 de Janeiro de 2019 a 12 Julho de 2019.
Data: 27/12/18
Testemunhas: Marcelo Pereira Azevedo
Sandra Maria Araújo de Medeiros
CONTRATO Nº 098/2018
Processo Licitatório nº: 080/2018 – Dispensa nº:022/2018
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar, conforme Lei
Federal nº 11.947/2009, Resolução/CD/FNDE nº 026/2013 e o Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE
Partes: Prefeitura Municipal de Cristina
Luiz Henrique Gonçalves
Valor Total: R$ 5.273,20 (cinco mil, duzentos e setenta e três reais e vinte centavos).
Vigência: 03 de Janeiro de 2019 a 12 Julho de 2019.
Data: 27/12/18
Testemunhas: Marcelo Pereira Azevedo
Sandra Maria Araújo de Medeiros

CONTRATO Nº 099/2018
Processo Licitatório nº: 080/2018 – Dispensa nº:022/2018
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar, conforme Lei
Federal nº 11.947/2009, Resolução/CD/FNDE nº 026/2013 e o Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE
Partes: Prefeitura Municipal de Cristina
Otaíde Pereira Simões
Valor Total: R$ 3.780,00 (três mil, setecentos e oitenta reais).
Vigência: 03 de Janeiro de 2019 a 12 Julho de 2019.
Data: 27/12/18
Testemunhas: Marcelo Pereira Azevedo
Sandra Maria Araújo de Medeiros

