PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE
CNPJ: 18.278.069/0001-47
Rua Osório Soares, 600 – Independência - CEP: 38780-000 - Vazante-MG
Tel/Fax: (34) 3813-1130/3813-1234

CONTRATO N°259/2018
Por este instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VAZANTE –MG inscrito no CNPJ/MF sob
o n.º 18.278069/0001-47, com sede administrativa à Rua Osório Soares, 600, Independência,
Vazante – MG., neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Dr. Jacques Soares
Guimarães, CPF nº 288.605.946-34, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado nesta
cidade, doravante denominado CONTRATANTE, de outro lado, de outro lado a Licitante
COOPERATIVA CENTRAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO NOROESTE
MINEIRO - ALFA, CNPJ nº04.756.590/0001-38, estabelecida na Rua Capitão Speridião, 1439,
Bairro Floresta, na cidade de João Pinheiro - MG que apresentou os documentos exigidos por lei,
neste ato representada pelo Sr.Astolfo Moreira da Silva, CPF nº634.846.686-87, doravante
denominado CONTRATADA, as partes acima qualificadas celebram, entre si, por este instrumento
de contrato, fundamentados nas disposições Lei n° 11.947/2009 e a Lei 8.666/1993 , e tendo em
vista o que consta na Chamada PÚBLICA Nº 02/2018 – Processo nº 124/2018, resolvem celebrar o
presente contrato mediante as cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
É objeto desta contratação a aquisição parcelada de gêneros alimentícios (mel e polpa de frutas),
para o programa de alimentação escolar, por meio do programa de agricultura familiar, descritos no
quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a Chamada Pública n.º 02/2018, o qual
fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA:
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao
CONTRATANTE conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA:
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do 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:
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de
R$80.000,00 (Oitenta mil reais).
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a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e das
Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante
anexo deste Contrato.
b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do preço
já devem estar incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os
encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas
necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.
Item

Quant

Unid

1.

1.000

Kg

2.

1.000

Kg

3.

1.000

Kg

Especificação dos Gêneros Alimentícios

Valor
Unitário

Valor
Total

Polpa de Fruta Congelada, sabor Maracujá,
embalagem de 1 kg. Produto congelado, não
fermentado, obtido através de frutas naturais de
primeira qualidade, isento de açúcar,
conservantes e substâncias estranhas. A
preparação do produto deverá obedecer
minimamente a proporção de uma parte de
polpa para três partes de água. Sendo o produto
obtido avaliado por parâmetros nutricionais e
sensoriais. Embalagem com identificação do
produto, marca do fabricante, especificação dos
ingredientes, informação nutricional, prazo de
validade, peso líquido e registro no Ministério
da Agricultura - MAPA.
Polpa de Fruta Congelada, sabor Uva,
embalagem de 1 kg. Produto congelado, não
fermentado, obtido através de frutas naturais de
primeira qualidade, isento de açúcar,
conservantes e substâncias estranhas. A
preparação do produto deverá obedecer
minimamente a proporção de uma parte de
polpa para três partes de água. Sendo o produto
obtido avaliado por parâmetros nutricionais e
sensoriais. Embalagem com identificação do
produto, marca do fabricante, especificação dos
ingredientes, informação nutricional, prazo de
validade, peso líquido e registro no Ministério
da Agricultura - MAPA.
Polpa de Fruta Congelada, sabor Goiaba,
embalagem de 1 kg. Produto congelado, não
fermentado, obtido através de frutas naturais de
primeira qualidade, isento de açúcar,
conservantes e substâncias estranhas. A
preparação do produto deverá obedecer
minimamente a proporção de uma parte de

20,00

20.000,00

20,00

20.000,00

20,00

10.000,00
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polpa para três partes de água. Sendo o produto
obtido avaliado por parâmetros nutricionais e
sensoriais. Embalagem com identificação do
produto, marca do fabricante, especificação dos
ingredientes, informação nutricional, prazo de
validade, peso líquido e registro no Ministério
da Agricultura - MAPA.
Kg
Polpa de Fruta Congelada, sabor Abacaxi,
4.
500
20,00
10.000,00
embalagem de 1 kg. Produto congelado, não
fermentado, obtido através de frutas naturais de
primeira qualidade, isento de açúcar,
conservantes e substâncias estranhas. A
preparação do produto deverá obedecer
minimamente a proporção de uma parte de
polpa para três partes de água. Sendo o produto
obtido avaliado por parâmetros nutricionais e
sensoriais. Embalagem com identificação do
produto, marca do fabricante, especificação dos
ingredientes, informação nutricional, prazo de
validade, peso líquido e registro no Ministério
da Agricultura - MAPA.
Kg
Polpa de Fruta Congelada, sabor Acerola
5.
500
20,00
10.000,00
embalagem de 1 kg. Produto congelado, não
fermentado, obtido através de frutas naturais de
primeira qualidade, isento de açúcar,
conservantes e substâncias estranhas. A
preparação do produto deverá obedecer
minimamente a proporção de uma parte de
polpa para três partes de água. Sendo o produto
obtido avaliado por parâmetros nutricionais e
sensoriais. Embalagem com identificação do
produto, marca do fabricante, especificação dos
ingredientes, informação nutricional, prazo de
validade, peso líquido e registro no Ministério
da Agricultura - MAPA.
VALOR TOTAL.....................................................................R$80.000,00 (Oitenta mil reais)
* O fornecimento será parcial de acordo com as determinações da responsável pela merenda
escolar da Secretaria de Educação e a entrega dos produtos será até 31/12/2018.
CLÁUSULA QUINTA:
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de Recursos provenientes do
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE / FNDE e recursos próprios da Prefeitura
Municipal e previstos na Lei Orçamentária Anual, previstos na Lei Orçamentária Anual:
Ficha
Órgão:

00584
02

PODER EXECUTIVO
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Unidade:
02.70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Sub-Unidade:
02.70.02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-VI
Funcional Programática: 12.306.1201.2093 MANUT. ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00
Material de Consumo
Fonte de Recurso:
1.44.00
Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
CLÁUSULA SEXTA:
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea "a", e após a
tramitação do processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor
correspondente.
Parágrafo único - Nos casos em que a CONTRATADA, para sua conveniência, informar dados
bancários para pagamento em instituição financeira diversa daquela onde os recursos financeiros do
Município CONTRATANTE estiver depositados, fica autorizada a dedução em seu crédito do
valor correspondente à tarifa bancária pela Transferência Eletrônica Disponível (TED),
Documento de Ordem de Crédito (DOC), Transferência Eletrônica Financeira (TEF) ou qualquer
outra congênere, para realização do efetivo pagamento.
CLÁUSULA SÉTIMA:
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11 do artigo 45 da
Resolução CD/FNDE nº 26/2013, as cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de
Recebimento e Aceitabilidade, 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 OITAVA:
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 NONA:
O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público 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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e) as multas corresponderão a 10% do valor total do fornecimento em atraso, excetuados os casos
fortuitos ou força maior.
Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do
CONTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da
remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA:
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato, da Secretaria
Municipal de Educação que exercerá rigoroso controle, da Entidade Executora, do Conselho de
Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública n.º 02/2018, pela Resolução FNDE n.º
26, de 17 de junho de 2013, alterada pela Resolução nº 04, de 02 de Abril de 2015, pela Lei nº
8.666/1993 e pela Lei nº 11.947/2009, em todos os seus termos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes,
resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:
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 fax, transmitido
pelas partes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:
Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante
Cláusula Décima Quarta, 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) por quaisquer dos motivos previstos em lei.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
O presente contrato vigorará até 31/12/2018 ou até a entrega total dos produtos, iniciando-se a
vigência a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo e consensual se
a administração achar conveniente.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:
17.1 - Os pagamentos serão efetuados em até 10 (dez) dias após a entrega da nota fiscal no setor
competente, fazendo constar das mesmas, discriminação, quantitativo, modalidade de licitação/ nº,
item do contrato, nº do contrato, preço unitário e preço total do(s) produto(s), devidamente atestadas
pelo setor competente da Contratante.
17.2 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual.
17.3 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será
contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizado.
17.4 - A critério da Administração poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir
possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros, ou outras de responsabilidade da
contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:
Em conformidade com o disposto no parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93, o presente
contrato terá validade e eficácia depois de publicado, por extrato, em órgão de divulgação oficial do
Município, que é o Diário Oficial dos Municípios Mineiros.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA:
É competente o Foro da Comarca de Vazante/ MG para dirimir qualquer controvérsia que se
originar deste contrato.
E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em duas vias em originais de
igual teor e forma que, após lido e achado conforme, é assinado pelas partes, juntamente com duas
testemunhas.
Vazante/MG, 14 de Setembro de 2018.
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CONTRATANTE:

JACQUES SOARES GUIMARÃES
- Prefeito Municipal -

CONTRATADA: COOPERATIVA CENTRAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO
NOROESTE MINEIRO - ALFA
CNPJ/MF:04.756.590/0001-38
Representante Legal:Astolfo Moreira da Silva
CPF:634.846.686-87

GESTOR DO CONTRATO:

JEANCARLO RABELO GUIMARÃES RODOVALHO
Secretário Municipal de Educação

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO: RENATO JOSE FERREIRA
OAB/MG: 64002

TESTEMUNHAS:

Barbara Caixeta Rosa
CPF:100.116.466-08

Carlos Roberto Pereira de Assis
CPF:113.024.416-47

