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 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2020 
 

 
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR/PNAE CELEBRADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNCIPAL DE CARLINDA - MT 

E LUZIA GONÇALVES DE SOUZA CRUZ. 
 
 

O MUNICÍPIO DE CARLINDA, pessoa jurídica de direito público, com sede à Av. 

Tancredo de Almeida Neves, inscrita no CNPJ sob n.º 01.617.905/0001-78, representada 

neste ato pela Prefeita Municipal, a Srª. CARMELINDA LEAL MARTINES COELHO, 

doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado, LUZIA GONÇALVES DE 

SOUZA CRUZ portadora do RG n° 263.462 SSP/MT e CPF n° 723.212.101-68, residente 

na Comunidade Maravilha, Chácara Estrela Guia, Zona Rural, município de Carlinda/MT, 

doravante denominada CONTRATADA, fundamentados nas disposições da Lei n° 

11.947/2009 e da Lei nº 8.666/93, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública 

nº 002/2020 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 rede de educação básica pública, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, 
todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020, 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 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$ 19.810,04 (dezenove mil oitocentos e dez reais quatro 

centavos). 

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. 
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a. 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.  

PNAE 
ITEM CÓD DESCRIÇÃO UNID QUANT VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

4 45120 

ALFACE Especificação Técnica: Parte verde das hortaliças, 
de elevada qualidade, sem defeitos, com folhas verdes, 
sem traços de descoloração, turgescentes, intactas, 
firmes e bem desenvolvidas. Devem apresentar 
uniformidade no tamanho, aroma e cor, típicos da 
variedade. Nada que altere a sua conformação e 
aparência típica. As verduras devem ser frescas, 
abrigadas dos raios solares, estarem livres de insetos e 
enfermidades assim como de danos por eles provocados; 
estarem livres de folhas externas sujas e de terra 
aderente; estarem isentas de umidade externa anormal, 
odor e sabor estranhos. Não apresentar parasitas e 
larvas. Livre de resíduos de fertilizantes.  

PÉ 696 R$ 2,49 R$ 1.733,04 

10 40761 

CHEIRO VERDE Especificação Técnica: Parte verde das 
hortaliças, de elevada qualidade, sem defeitos, com 
folhas verdes, sem traços de descoloração, turgescentes, 
intactas, firmes e bem desenvolvidas. Devem apresentar 
coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade. 
Verduras próprias para o consumo devendo ser 
procedentes de plantas sadias, serem frescas, abrigadas 
dos raios solares, apresentarem grau de 
desenvolvimento ideal quanto ao tamanho, aroma, cor e 
sabor que são próprias da variedade; estarem livres de 
insetos e doenças, assim como de seus danos.  Isentas de 
terra aderente, umidade anormal, odores e sabores 
estranhos.  

MAÇO 600 R$ 2,24 R$ 1.344,00 

11 53330 

COUVE MANTEIGA Especificação Técnica: Parte verde 
das hortaliças, de elevada qualidade, sem defeitos, com 
folhas verdes, hidratadas, sem traços de descoloração, 
turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Deve 
apresentar aroma, coloração e tamanho uniforme e 
típicos da variedade. Não são permitidos defeitos nas 
verduras que lhe alterem a sua conformação e 
aparência. As verduras próprias para o consumo devem 
ser procedentes de vegetais genuínos e sãos, serem 
frescas, abrigadas dos raios solares, estarem livres de 
insetos e enfermidades assim como seus danos, estarem 
isentas de umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Totalmente livres de sujidades e parasitas. 

MAÇO 600 R$ 2,99 R$ 1.794,00 

14 46019 

LIMÃO Especificação Técnica: Procedente de planta 
sadia, destinado ao consumo “in natura”, devendo se 
apresentar fresca, ter atingido o grau ideal no tamanho, 
aroma, cor e sabor próprios da variedade, apresentar 
grau de maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo mediato e imediato. Não 
estarem danificadas por quaisquer lesões de origem 
mecânica ou provocadas por insetos, não conter 
substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou 
corpos estranhos aderentes a casca, isentos de umidade 
externa anormal, aroma e sabor estranhos, Tamanho 
médio e uniforme.  

KG 300 R$ 4,13 R$ 1.239,00 

15 45166 MAMÃO PAPAYA Especificação Técnica: Procedente de KG 2000 R$ 5,00 R$ 10.000,00 
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planta sadia, destinado ao consumo “in natura”, 
devendo se apresentar fresca, ter atingido o grau ideal 
de tamanho, aroma, cor e sabor próprios das variedades, 
apresentar grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo mediato e 
imediato. Não estarem danificadas por quaisquer lesões 
de origem mecânica, por insetos e doenças que afetem 
suas características, não conter substância terrosa, 
sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos 
aderentes à superfície da casca.  Sem umidade externa 
anormal, aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e 
uniforme.  

16 16871 

MANDIOCA: Mandioca sem casca. Devendo se 
apresentar fresca, ter atingido o grau ideal de tamanho, 
aroma, cor e sabor próprios das variedades, apresentar 
grau de maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo mediato e imediato. Não 
estarem danificadas por quaisquer lesões de origem 
mecânica, por insetos e doenças que afetem suas 
características, não conter substância terrosa, sujidades, 
produtos químicos ou corpos estranhos aderentes à 
superfície da casca. Sem umidade externa anormal, 
aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e uniforme. 

KG 1000 R$ 3,70 R$ 3.700,00 

TOTAL R$ 19.810,04 

 

 
CLÁUSULA QUINTA: 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações 

orçamentárias: 
 

143-07.001.12.306.0023.2019/3390.30.00.00.00 – Material de Consumo – 

Fonte de Recurso: 01.15.00.00.00 R$ 19.810,04 (dezenove mil oitocentos e dez 

reais quatro centavos). 

 

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 às entregas do mês anterior. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA: 
O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do 
CONTRATADO, está sujeito a pagamento de multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o 

valor da parcela vencida. 
 
CLÁUSULA OITAVA: 

O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 20 anos estabelecido no § 11, do art. 
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. 
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CLÁUSULA NONA: 
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 DÉCIMA: 
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; 

e. 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 PRIMEIRA: 

As penalidades contratuais aplicáveis são: 

a) Advertência verbal ou escrita: 

 A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras sanções 

cabíveis, quando houver descumprimento de condições contratuais ou condições 
técnicas estabelecidas. 

b) Multas: 

 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso no 
fornecimento dos serviços; 

 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer 

das cláusulas do contrato; 

  2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do contrato nos 

casos previstos em Lei, por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da 
responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e 

danos que der causa; 

c) Declaração de inidoneidade: 

 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as Administrações Públicas 

Federal, Estaduais ou Municipais, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator, perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade; 
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d) Suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei n.º 
8.666/93, de 21/06/93, e alterações posteriores: 

 suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com 

a Prefeitura Municipal de Carlinda – MT, por prazo não superior a dois anos; 

 

De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de cinco dias, 
contados da intimação do ato, oferecer recurso à CONTRATANTE, devidamente 

fundamentado. 

 

As multas são independentes e serão aplicadas cumulativamente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 
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 TERCEIRA: 

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato, da Secretaria 
Municipal de Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e 
outras entidades designadas pelo contratante ou pela legislação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 
O presente contrato rege-se, ainda, pela CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020, pela Resolução 

CD/FNDE nº 26/2013, pela Lei nº 8.666/1993 e pela Lei n° 11.947/2009, em todos os seus 
termos.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, 
resguardadas as suas condições essenciais. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 
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 SÉTIMA: 

Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por carta, 
consoante Cláusula Décima Quinta, 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. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:  
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O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos mediante o 
cronograma apresentado ou até 31 de Dezembro de 2020. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: 

É competente o Foro da Comarca de Alta Floresta – MT, 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. 

 
 

Carlinda – MT, 02 de Março de 2020. 

 
 
 

 
 
 

CARMELINDA LEAL MARTINES COELHO  
PREFEITA MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 
 
 

 
 
 

LUZIA GONÇALVES DE SOUZA CRUZ  
CPF: 723.212.101-68 

CONTRATADA 
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