
 
 

 

 

Contrato Administrativo n° 012/2019 
Visto da Procuradoria Geral 

__________ 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÃO DA AGRICULTURA 
FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 
O MUNICÍPIO DE ESTAÇÃO, pessoa jurí dica de direito pu blico interno, cadastrado no CNPJ/MF sob o n.º 
92.406.248/0001-75, com sede administrativa na Rua Fiorelo Piazzetta, 95, neste ato representado por 
seu Prefeito Municipal, Sr. Humildes de Almeida Camargo, brasileiro, casado, portador do RG nº 
1038655104 SJS/IIRS, e CPF nº 056.077.360-91, residente e domiciliado na Rua Vicente Devens, nº 265, 
nesta cidade de ora em diante denominado de CONTRATANTE, e por outro lado COOPERATIVA 
REGIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DE GETÚLIO VARGAS, com sede na Rua Jacob Gremmelmaier, 
n.º 325, em Getu lio Vargas, inscrita no CNPJ sob n.º 12.267.460/0001-60, doravante denominada 
CONTRATADA, fundamentados nas disposiço es Lei n° 11.947/2009, e tendo em vista o que consta na 
Chamada Pu blica nº 001/2018, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cla usulas que seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: 
E  objeto desta contrataça o a aquisiça o de GE NEROS ALIMENTI CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 
ALIMENTAÇA O ESCOLAR, para alunos de educaça o ba sica pu blica matriculados nas Escolas Municipais de 
Educaça o Infantil e Ensino Fundamental, de acordo com a Chamada Pu blica n.º 001/2019, cujo Edital fica 
fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexaça o ou transcriça o. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: 
O CONTRATADO se compromete a fornecer os ge neros alimentí cios da Agricultura Familiar ao 
CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Ge neros Alimentí cios da Agricultura Familiar, 
parte integrante deste Instrumento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: 
O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para a alimentaça o 
escolar devera  respeitar o valor ma ximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por DAP/ano, conforme a 
legislaça o do Programa Nacional de Alimentaça o Escolar. 
 
CLÁUSULA QUARTA 
Os CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS devera o informar ao Ministe rio 
do Desenvolvimento Agra rio - MDA os valores individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda 
de Ge neros Alimentí cios, consoante o Projeto de Venda de Ge neros Alimentí cios da Agricultura Familiar 
para Alimentaça o Escolar, no ma ximo 30 dias apo s a assinatura do contrato, por meio de ferramenta 
disponibilizada pelo MDA. 
 
CLÁUSULA QUINTA: 
O iní cio para entrega das mercadorias sera  imediato, sendo o prazo do fornecimento ate  o te rmino da 
quantidade adquirida. 
a. A entrega das mercadorias devera  ser feita nos locais e quantidades de acordo com a Chamada Pu blica 
n.º 001/2019. 
b. O recebimento das mercadorias dar-se-a  mediante apresentaça o do Termo de Recebimento e as Notas 
Fiscais de Venda pela pessoa responsa vel pela alimentaça o no local de entrega, consoante o anexo deste 
Contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA: 
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$ 26.566,29  
(vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos). 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: 
No valor mencionado na cla usula quarta esta o incluí das as despesas com frete, recursos humanos e 
materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdencia rios e 
quaisquer outras despesas necessa rias ao cumprimento das obrigaço es decorrentes do presente contrato. 
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CLÁUSULA OITAVA: 
As despesas decorrentes do presente contrato correra o a  conta da seguinte dotaça o orçamenta ria: 
08 - Secretaria Municipal de Educaça o Cultura e Desporto 
08.01.12.365.0021.2050 – Manutença o da Merenda Escolar Pre -Escola 
08.01.12.365.0021.2050.3.3.90.30.07 (7341) Ge neros de Alimentaça o  
Recurso: 1018 PNAE, 1047 PNAC Creche e 20 MDE 
 
08 - Secretaria Municipal de Educaça o Cultura e Desporto 
08.02.12.361.0022.2058 – Manutença o da Merenda Escolar Ensino Fundamental 
08.02.12.361.0022.2058.3.3.90.30.07 (7444) Ge neros de Alimentaça o  
Recurso: 1018 PNAE, 1047 PNAC Creche e 20 MDE 
 
CLÁUSULA NONA: 
O CONTRATANTE, apo s receber os documentos descritos na cla usula Quinta, alí nea “b”, e apo s a tramitaça o 
do Processo para instruça o e liquidaça o, efetuara  o pagamento do valor correspondente a s entregas, no 
prazo de ate  30 (trinta) dias. Na o sera  efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver 
pende ncia de liquidaça o da obrigaça o financeira em virtude de penalidade ou inadimple ncia contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: 
O CONTRATANTE que na o seguir a forma de liberaça o de recursos para pagamento do CONTRATADO 
FORNACEDOR, devera  pagar multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida, 
ressalvados os casos quando na o efetivados os repasses mensais de recursos do FNDE em tempo ha bil. A  
CONTRATADA pagara  uma multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado por inexecuça o parcial 
do contrato apo s adverte ncia por escrito, limitado a 10 (dez) dias, apo s o qual sera  considerado 
inexecuça o contratual e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado no caso de 
inexecuça o. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 
Nos casos de inadimple ncia da CONTRATANTE, proceder-se-a  conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n° 
11.947/2009 e demais legislaço es relacionadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 
O CONTRATADO FORNECEDOR devera  guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos, co pias das Notas Fiscais de 
Venda, ou conge nere, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Ge neros Alimentí cios da 
Agricultura Familiar para Alimentaça o Escolar, estando a  disposiça o para comprovaça o. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos das Notas Fiscais de Compra, 
os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestaço es de contas, bem como o Projeto 
de Venda de Ge neros Alimentí cios da Agricultura Familiar para Alimentaça o Escolar e documentos anexos, 
estando a  disposiça o para comprovaça o. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 
E  de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuça o do contrato, na o excluindo ou 
reduzindo esta responsabilidade a  fiscalizaça o. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 
O CONTRATANTE em raza o a  supremacia dos interesses pu blicos sobre os interesses particulares podera : 
a. modificar unilateralmente o contrato para melhor adequaça o a s finalidades de interesse pu blico, 
respeitando os direitos do CONTRATADO; 
b. rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infraça o contratual ou inaptida o do CONTRATADO; 
c. fiscalizar a execuça o do contrato; 
d. aplicar sanço es motivadas pela inexecuça o total ou parcial do ajuste;  
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO, deve respeitar o 
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equilí brio econo mico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneraça o respectiva ou a indenizaça o 
por despesas ja  realizadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 
A multa aplicada apo s regular processo administrativo podera  ser descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: 
A fiscalizaça o do presente contrato ficara  a cargo da Secretaria Municipal de Educaça o, Cultura e Desporto, 
do Conselho Municipal de Alimentaça o Escolar – CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: 
O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pu blica n.º 001/2019, pela Resoluça o nº 26 de 17 de 
junho de 2013/FNDE e pela Lei n° 11.947/2009 e o dispositivo que a regulamenta, em todos os seus 
termos, a qual sera  aplicada, tambe m, onde o contrato for omisso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: 
Este Contrato podera  ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas 
as suas condiço es essenciais. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: 
As comunicaço es com origem neste contrato devera o ser formais e expressas, por meio de documentos 
escritos, e com registro de recebimento. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: 
Este Contrato, desde que observada a formalizaça o preliminar a  sua efetivaça o, por carta, consoante 
Cla usula Vige sima, podera  ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificaça o ou 
interpelaça o judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: 
a. por acordo entre as partes; 
b. pela inobserva ncia de qualquer de suas condiço es; 
c. quaisquer dos motivos previstos em lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: 
O presente contrato vigorara  da sua assinatura ate  a entrega total dos produtos adquiridos. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: 
Fica eleito o Foro da Comarca de Getu lio Vargas - RS, para dirimir quaisquer du vidas e/ou lití gios oriundos 
da execuça o das obrigaço es previstas neste edital, com renu ncia expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em tre s vias de igual teor e 
forma, na presença de duas testemunhas. 
 

Estaça o, 05 de fevereiro de 2019. 
 
 

 
Humildes de Almeida Camargo 

Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
 

TESTEMUNHAS: 
1. ________________________________________           

 
_____________________________________________ 

CONTRATADA 
 

______________________________________ 
(Agricultores, no caso de grupo informal) 

 
 
2. ________________________________________ 

 


