
 

CONTRATO DE FORNECIMENTO 008/2020 

Chamada Pública 001/2020 (Processo 009.09/2020)  

 
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AGUA COMPRIDA, pessoa jurídica de direito público, 

com sede na Praça. Carolina de Almeida, 06, nesta cidade, centro, CEP: 38.110-000, inscrito no CNPJ 

sob o n.º 18.428.953/0001-10, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. GUSTAVO DE 

ALMEIDA GONÇALVES, brasileiro, casado, funcionário público, CPF 013.822.306-80, residente e 

domiciliado no Município de Água Comprida. 

 

CONTRATADA: ASSOCIÇÃO DOS PRODUTORES FAMILIARES DA REGIÃO DA BOA 

VISTA, com sede na Fazenda Boa Vista, S/N, Zona Rural da cidade de Conceição das Alagoas / MG, 

CEP 38.120-000, representada por seu Representante Legal WELLINGTON SENE SOUSA, inscrito 

no CPF 059.099.416-66 ajustam o presente contrato com base a Chamada Pública 001/2020, 

fundamentados nas disposições Lei n.º 11.947, de 16/06/2009,  resolvem celebrar o presente contrato 

mediante as cláusulas que seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

 

É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da Educação Básica da Escola 

Municipal General Osório, verba FNDE, ano de 2020, de acordo com a chamada pública 001/2020, 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 no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura 

Familiar, parte integrante deste Instrumento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA:  

 



 

O limite individual de venda de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 

Familiar Rural será de até R$ 9.000,00 (nove mil reais) por Declaração de Aptidão ao PRONAF – 

DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

 

OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS 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 30 dias após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA. 

 

CLÁUSULA QUINTA: 

 

A contratada deverá entregar os alimentos obedecendo às disposições legais e o cronograma de entrega 

repassado pela Contratante. O cronograma de entrega será repassado com até 10 (dez) dias de 

antecedência do dia estipulado para a entrega, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo 

do fornecimento até o término da quantidade adquirida. 

 

a. A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo 

com o cronograma de entrega. 

b. O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se-á mediante apresentação do Termo de 

Recebimento (Anexo IV) e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no 

local de entrega. 

 

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$ 

R$ 55.750,00 (cinquenta e cinco mil setecentos e cinquenta reais), conforme listagem a seguir: 

 

 

 

 



 

ITEM  QUANT

. 

UNID 

 

 

ESPECIFICAÇÃO MARCA VL. UNIT 

 

VALOR 

TOTAL 

01 4.000 Unid. Iogurte Iogurte sabor morango  
(embalagem 20 ml) 

1,39 5.560,00 

02 800  KG Carne bovina (moída) 
Pacotes com 2 Kg 

Carne bovina: (patinho), 
moída, fresca sem nervos, 

sem gordura aparente, 
resfriada, de coloração 

vermelha e brilhante, isenta de 
aditivos ou substâncias 

estranhas, isenta de sebo e 
similares. Odor agradável.  
Congelado ou refrigerado. 

Embalagem plástica à vácuo, 
atóxica, transparente e não 

violada, com peso médio de 2 
Kg. Conter rótulo com registro 
do MAPA SIF/ DIPOA IMA e 

data de vencimento. Validade 
mínima de 6 (seis) meses a 

contar da data de entrega do 
produto. Demais condições 

de acordo com as normas de 
Saúde/Sanitárias vigentes 

(ANVISA, SIFE E OUTRAS). 
Transportado em carroceria 
fechada, isotérmica, Com 

temperaturas de -12 °C a -
18°C (artigo 453, parágrafo 4° 

do decreto estadual n° 
12.342/78). 

25,90 20.720,00 

03 700 KG Carne bovina (picada 
em isca) 

Pacotes com 2 Kg 

Carne bovina: (patinho), 
picada em iscas, fresca sem 

nervos, sem gordura aparente, 
resfriada, de coloração 

vermelha e brilhante, isenta de 
aditivos ou substâncias 

estranhas, isenta de sebo e 
similares. Odor agradável. 
Congelado ou refrigerado.  

Embalagem plástica à vácuo, 
atóxica, transparente e não 

violada, com peso médio de 2 
Kg. Conter rótulo com registro 
do MAPA SIF/ DIPOA IMA e 

data de vencimento. Validade 

25,90 18.130,00 



 

mínima de 6 (seis) meses a 
contar da data de entrega do 
produto. Demais condições 

de acordo com as normas de 
Saúde/Sanitárias vigentes 

(ANVISA, SIFE E OUTRAS). 
Transportado em carroceria 
fechada, isotérmica, Com 

temperaturas de -12 °C a -
18°C (artigo 453, parágrafo 4° 

do decreto estadual n° 
12.342/78). 

04 600 KG Carne Suína 
Pacotes com 2 Kg 

Carne suína: (pernil), picada 
em cubos, sem osso, com 

baixo teor de gordura aparente, 
fresca, congelado ou resfriada, 

de cor, odor e sabor 
característicos, isenta de 
aditivos ou substâncias 

estranhas, isenta de gordura 
aparente, sebo e similares. 

Embalagem plástica à vácuo, 
atóxica, transparente e não 

violada, com peso médio de 2 
Kg. Conter rótulo com registro 
do MAPA SIF/ DIPOA IMA e 

data de vencimento. Validade 
mínima de 6 (seis) meses a 

contar da data de entrega do 
produto. Demais condições 

de acordo com as normas de 
Saúde/Sanitárias vigentes 
(ANVISA, SIFE, OUTRAS). 
Transportado em carroceria 
fechada, isotérmica, Com 

temperaturas de -12 °C a -
18°C (artigo 453, parágrafo 4° 

do decreto estadual n° 
12.342/78). 

18,90 11.340,00 

 

 

 

 

 

 



 

  

CLÁUSULA SÉTIMA: 

 

No valor mencionado na cláusula sexta estão 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. 

 

CLÁUSULA OITAVA:  

 

O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula quinta, alínea “b”, e 

conferência da regularidade dos mesmos, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às 

entregas do mês anterior.  

 

Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência em virtude de 

penalidade ou inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA NONA: 

 

O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das Notas 

Fiscais de Venda, 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: 

 

É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR 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 ONZE: 

 

Em caso de inadimplência ou descumprimento das obrigações contraídas neste instrumento, a 

Contratada ficará sujeita às penalidades previstas: 



 

12.1 - Advertência. 

12.2 - Multas de:  

a) 0,5%  (meio ponto percentual) calculada sobre o valor total do contrato, por dia que exceder a data 

de entrega das mercadorias; 

b) 5,0 % (cinco por cento) calculada sobre o valor total do contrato, no caso de descumprimento de 

qualquer cláusula contratual para a qual não esteja prevista multa especial ou, ainda, no caso de 

reincidência de atraso especificado no item anterior. 

c) 10,0 % (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato, na hipótese de sua rescisão por 

motivo imputado à Contratada. 

Em qualquer caso, garantir-se-á à Contratada a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DOZE: 

 

A multa aplicada poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo 

CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 

CLÁUSULA TREZE: 

 

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Contratante, Secretaria Estadual de Educação - 

SEE, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE. 

 

CLÁUSULA QUATORZE: 

 

O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.º 01/2020, pela Resolução CD/FNDE n.º 

38, de 16/07/2009, pela Lei n.º 11.947, de 16/06/2009, Decreto n.º 45085/09 e Resolução n.º 1.346/09, 

em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso.  

 

CLÁUSULA QUINZE:  

 

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, 

resguardada as suas condições essenciais. 

 

 



 

CLÁUSULA DEZESSEIS: 

 

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, por fax, transmitido pelas partes. 

 

 CLÁUSULA DEZESETE: 

 
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante 

Cláusula Dezessete, 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 DEZOITO: 

 

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de 

dezembro de 2019. 

 

CLÁUSULA DEZENOVE:  

 

É competente o Foro da Comarca de Uberaba para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste 

contrato. 

 

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e 

forma, na presença de duas testemunhas. 

 

Água Comprida, 21 de fevereiro de 2020. 

 

 

_____________________________________________ 

Município de Água Comprida  

Gustavo de Almeida Gonçalves 

Prefeito Municipal 



 

 

 

 

________________________________________________ 

Associação dos Produtores Familiares da Região da Boa Vista 

Wellington Sene Sousa 

Presidente 

 

 

        

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

1. ___________________________________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

 

 

2. ___________________________________________________ 

Nome: 

CPF: 

 


