Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Pará – Minas Gerais
CNPJ – 18.291.369/0001-66
Av. Presidente Tancredo Neves, 100 – Centro – CEP 35.544-000.
Telefone: (37) 3234-1224|E-Mail: licitacao@saogoncalodopara.mg.gov.br

CONTRATO N.º 14/2019
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LICITAÇÃO DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Processo: 009/2019
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO PARÁ – MG, Pessoa Jurídica de Direito
Público, CNPJ/MF n.º18.291.369/0001-66 com sede na Avenida Presidente Tancredo
Neves, 100, Centro, São Gonçalo do Pará - MG, neste ato representado por seu Prefeito
Municipal Sr. Antônio André Nascimento Guimarães, brasileiro, solteiro, agente político,
portador do CPF sob n° 922.284.296-00 e RG nº MG 6.250.788 SSP/MG, residente e
domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a
empresa COOPRAFAD – Cooperativa dos Produtores da Agricultura Familiar de
Divinópolis/MG e Região, CNPJ/MF nº 21.378.985/0001-63, com sede na Rua Adelino nº
525, sala 02, bairro Interlagos CEP 35.500-464 na cidade de Divinópolis/MG neste ato
representada pelo (a) Sr. (a) José Alves Branquinho, CPF nº 469.877.706-20 e RG nº M –
2.865.173, doravante denominado (a) CONTRATADO (A), fundamentados nas
disposições Lei n° 11.947/2009, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº
001/2019, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
1.1. É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURAFAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos de
Educação básica pública matriculados nas escolas (descreveras escolas), verba
FNDE/PNAE, ano letivo 2019 descritos nos itens e numerados na Cláusula Terceira, todos
de acordo com a Chamada Pública nº 001/2019, o qualifica fazendo parte integrante do
presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA:
2.1. O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA:
3.1. O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominado CONTRATADOS, será de até
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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
4.1.
OS
CONTRATADOS
ARTICULADORAS

FORNECEDORES

ou

as

ENTIDADES

Deverão informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário-MDA os valores individuais
de venda dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios, consoante ao
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar, em no máximo 30 dias após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta
disponibilizada pela MDA.
CLÁUSULA QUINTA:
5.1.
Os produtos serão entregues de acordo com o cronograma da Secretaria Municipal
de Educação, parte integrante da Chamada Pública n.º 001/2019 e deste contrato.
5.2. As mercadorias serão recebidas nas unidades de ensino pro servidores designados
para este fim.
CLÁUSULA SEXTA:
6.1. Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de
Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$ 5.602,50 (cinco mil seiscentos e dois reais e cinquenta
centavos), conforme listagem anexa a seguir:
Nome Cooperativa dos Produtores da Agricultura Familiar de Divinópolis/MG e Região
CNPJ 21.378.985/0001-63
DAP
Item

SDW213789850001040918125
DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UNID.

QTD

V. Unit.

V. Total
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06

19

20

ABOBRINHA VERDE fruto de tamanho
grande
limpa,
de
primeira
e
acondicionada de forma a evitar danos
físicos, apresentando-se íntegras com
grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo. Ausência de parasitas,
sujidades, larvas e corpos estranhos
aderidos à casca, com características
íntegras e de primeira qualidade. Podendo
ser orgânico. Deve ser entregue de acordo
com as planilhas de entrega e cada
unidade contendo cerca de 1,0 a 0,7kg,
embalados em sacos plásticos
TOMATE, fruto fresco de tamanho
médio, com características íntegras,
apresentando-se mesclado (maduro e de
vez) e de primeira qualidade; fresco,
limpo, coloração uniforme; apresentando
grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo; isento de sujidades,
insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à superfície externa.
Não deve apresentar quaisquer lesões de
origem física, mecânica ou biológica.
Podendo ser orgânico. Deve ser entregue
de acordo com as planilhas de entrega,
embalados em sacos plásticos.
VAGEM, leguminosa capsular, plana,
verde e lisa, de tamanho médio, com
características íntegras e de primeira
qualidade; fresca, limpa, coloração
uniforme, aroma, cor e sabor típicos da
espécie; isento de sujidades, insetos,

Kg

200

R$3,60

R$720,00

Kg

1.100

R$4,13

R$4.543,00

Kg

50

R$6,79

R$339,50
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parasitas, larvas e corpos estranhos
aderidos à superfície externa. Não deve
apresentar quaisquer lesões de origem
física, mecânica ou biológica. Podendo
ser orgânico. Deve ser entregue de
acordo com as planilhas de entrega,
embaladas em sacos plásticos.

CLÁUSULA SÉTIMA:
7.1. Os valores mencionados na cláusula sexta deste contrato já contempla, todas as
despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais,
sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quais quer outras despesas necessárias
ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA OITAVA:
8.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à contadas seguintes dotações
orçamentárias:
DOTAÇÃO: 02.07.05.12.306.0011.2074.3.3.90.30.00 – Ficha 294
Fonte de recurso: 1.44 – Trans. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
CLÁUSULA NONA:
8.2. O CONTRATANTE, depois de receber as notas fiscais devidamente aceitas e após
a tramitação do processo para instrução e liquidação da despesa, efetuará os eu pagamento
no valor correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer
pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação
financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA DEZ:
10.1. OCONTRATADO deverá guardar pelo prazo de cinco anos, cópias das Notas Fiscais
de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição para
comprovação.
CLÁUSULA ONZE:
11.1. É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução
do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DOZE:
12.1. O CONTRATANTE em razão as supremacia dos 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;

e)
as multas não serão cumulativas e corresponderão a 10% do valor total contratado
por infração.
12.2. Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contratos em culpado
CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o
aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA TREZE:
13.1. A multa aplicada após regular processo administrativo poderá serdes contatados
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, inscrita
em dívida ativa e cobrada judicialmente.
CLÁUSULA QUATORZE:
14.1. A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de
Educação, Secretaria de Estado de Educação, da Entidade Executora, do Conselho de
Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA QUINZE:
15.1. O presente contrato rege e vincula-se as próprias cláusulas; Lei 8.666/93,lei
11.947/09; resolução FNDE38/2009; resolução nº 26, de 17 de junho de 2013; Chamada
Pública 001/2019, normas e princípios gerais da Administração Pública, e supletivamente
pelas normas do direito civil.
CLÁUSULA DEZESSEIS:
16.1. Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as
partes, resguardadas as suas condições essenciais, observadas as normas da lei 8.666/93.
CLÁUSULA DEZESSETE:
17.1. As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por
meio de carta.
CLÁUSULA DEZOITO:
18.1. Este Contrato poderá ser rescindido, de pleno direito nos seguintes casos:
a)

Por acordo entre as partes;

b)

pela inobservância de qualquer de suas condições;

c)

quaisquer dos motivos previstos em lei.
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CLÁUSULA DEZENOVE:
19.1. O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos
adquiridos ou até 31 de dezembro de 2019.
CLÁUSULA VINTE:
20.1. Fica eleito o FORO da Comarca de Pará de Minas para dirimir questões originárias
deste instrumento de contrato, em detrimento de qualquer outro.
20.2. Este contrato é redigido em três vias iguais, subscrito pelas partes e duas
testemunhas, para fins de direito.
São Gonçalo do Pará – MG, 01 de abril de 2019.

Antônio André Nascimento Guimarães

José Alves Branquinho

Prefeito Municipal

Cooprafad – Cooperativa dos

Contratante:

Produtores da Agricultura Familiar de
Divinópolis/MG e Região
Contratada:

Testemunhas:
1) .......................................................
RG

2) ...................................................
RG

