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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº  018/2022 
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 019/2022 

MODALIDADE: DISPENSA LICITATÓRIA Nº 005/2022  

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022 

VALIDADE DE 22 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO 2022 
 

PREÂMBULO 
 

 

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE COQUEIRAL, Estado 

de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 18.239.624/0001-21, com 

sede na Rua Minas Gerais, nº 62, Bairro Vila Sônia, nesta cidade de Coqueiral, Estado de Minas 

Gerais, CEP 37.235-000, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Rossano de Oliveira, 

brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF nº 376.391.376-91, Cédula de Identidade nº M-

1.725.785, expedida pela SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Minas Gerais, nº 23, Centro, nesta 

cidade de Coqueiral, Estado de Minas Gerais, Cep 37235-000, doravante denominado CONTRATANTE 

e de outro lado o(a) Sr. (a) Estado de Minas Gerais, Cep 37235-000, doravante denominado 

CONTRATANTE e de outro lado o(a) Sr. (a) RUBENS IGOR CAMILO, brasileiro(a), casado(a), 

produtor(a) rural, inscrito(a) no CPF sob o nº 125.088.016-58, Cédula de Identidade nº MG-

16.839.269, expedido pela SSP/MG, residente e domiciliado(a) no Fazenda da Lagoa, S/N, Bairro Zona 

Rural, nesta cidade de Coqueiral, Estado de Minas Gerais, Cep: 37.235-000, doravante simplesmente 

denominado(a) CONTRATADO(A), com  fundamento no Artigo 24, Inciso XXX, da Lei Federal nº 

8.666/93,  que reger-se-á pela legislação e normas vigentes específicas do Programa Agricultura 

Familiar, aqui compreendidas a Lei Federal nº 11.947, de 16 de Junho de 2009, com as alterações da 

Lei Federal nº 12.424, de 16 de junho de 2011, e considerando o disposto no Art. 24, da 

Resolução/CD/FNDE Nº 26, de 17 de junho de 2013 conforme §1º do art. 14 e Resolução FNDE nº 

04/2015, e alterações posteriores, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizou a 

o Chamamento Público para o fornecimento de Gêneros Alimentícios Agroindustriais da Agricultura 

Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinados ao atendimento do Programa Nacional de 
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Alimentação Escolar – PNAE, e demais normas legais aplicáveis, e tendo em vista o que consta no 

Chamamento Público n° 001/2022, resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo n° 

018/2022 , mediante as cláusulas e condições que seguem:  

1ª CLÁUSULA – DO OBJETO 

 

O objeto do presente Chamamento Público CONSISTE NO CADASTRAMENTO DE 

GRUPOS FORMAIS E INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES, COOPERATIVAS DE AGRICULTORES E 

OU ASSOCIAÇÕES E EMPREENDEDORES RURAIS FAMILIARES PARA O FORNECIMENTO EXCLUSIVO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE AGROINDÚSTRIA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME QUANTITATIVOS E 

ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE NESTE EDITAL E PREVISTO NO ANEXO I, NOS TERMOS E ESPECIFICAÇÕES E 

ANEXOS QUE INTEGRAM ESTE EDITAL, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O 

EXERCÍCIO DE 2022. 

É objeto desta contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

AGROINDUSTRIAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2022, para alunos da 

Educação Básica Pública, verba FNDE/PNAE, compreendendo os meses de Março de 2022 a Dezembro de 

2022, todos de acordo com a Chamada Pública nº 001/2022, o qual fica fazendo parte integrante do 

presente instrumento contratual, independentemente de anexação ou transcrição.  

2ª CLÁUSULA – DO FORNECIMENTO 

 

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.  

3ª CLÁUSULA – DOS LIMITES INDIVIDUAIS 

 

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do 

Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominado CONTRATADO, será de até R$ 40.000,00 (quarenta 
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mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar.  

Sendo o estimado neste instrumento contratual, no valor de R$ 9.330,67 (nove 

mil, trezentos trinta reais e sessenta sete centavos), para o fornecimento de gêneros alimentícios 

agroindustriais, da agricultura familiar para rede municipal de ensino. 

4ª CLÁUSULA – DAS INFORMAÇÕES AO MDA 

 

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, consoante ao Projeto de Venda de Gêneros 

Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo 30 (trinta) dias após a 

assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.  

5ª CLÁUSULA – DO INÍCIO DO FORNECIMENTO 

 

 5.1. O fornecimento das mercadorias terá início imediatamente após o recebimento da Autorização de 

Fornecimento ou Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras ou de Educação e a 

respectiva Autorização de Faturamento e acompanhada de Ordem de Liberação expedida pelo Setor de 

Nutrição. 

 5.1.1. Os gêneros alimentícios serão entregues diretamente aos responsáveis indicados pelo 

Departamento de Educação, junto ao fornecedor dos produtos, podendo haver mudança na 

funcionalidade dos procedimentos, visando melhorar o sistema de entrega, havendo consenso entre as 

partes, tudo conforme cronograma emitido pela nutricionista responsável, podendo ter periodicidade 

semanal ou mensal, conforme necessidade do setor.  

5.1.2. O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento ou 

Aceite nas respectivas Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de 

entrega.  
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6ª CLÁUSULA – DO VALOR E DO PAGAMENTO 

 

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 estimado de R$ 9.330,67 (nove mil, trezentos trinta reais e sessenta sete centavos), para o 

fornecimento gêneros alimentícios agroindustriais, da agricultura familiar para rede municipal de ensino, 

conforme Especificações Técnicas dos Gêneros Alimentícios / Orçamentos – Anexo I – do Edital, contendo 

todas as Especificações e detalhadamente no Termo de Homologação de Processo Licitatório. Em até 30 

(trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal, e aceite através da respectiva Secretaria Municipal de 

Educação de Coqueiral, Estado de Minas Gerais, deverá ser efetuado o pagamento do fornecedor 

conforme requisições expedidas pelo setor de compras que serão pagas mediante apresentação de Nota 

Fiscal, devidamente atestados pela Administração, desde que satisfeita à necessidade da municipalidade. 

Seq. Item Descrição Un Quant. Unitário Total 

2 

 

12146 

 

ABOBRINHA 

 

KG 

 

100,00 

 

7,01 

 

701,00 

 

5 

 

12144 

 

ALFACE 

 

CBÇ 

 

300,00 

 

2,98 

 

894,00 

 

7 

 

12147 

 

BETERRABA 

 

KG 

 

200,00 

 

5,96 

 

1.192,00 

 

8 

 

12148 

 

BRÓCOLIS 

 

MÇ 

 

200,00 

 

6,51 

 

1.302,00 

 

11 

 

14927 

 

CHEIRO VERDE 

 

MÇ 

 

125,00 

 

3,29 

 

411,25 

 

13 

 

3892 

 

COUVE 

 

MÇ 

 

200,00 

 

4,28 

 

856,00 

 

14 

 

15801 

 

COUVE-FLOR. 

 

MÇ 

 

100,00 

 

7,38 

 

738,00 

 

15 

 

12161 

 

FEIJÃO CARIOQUINHA. 

 

KG 

 

152,00 

 

9,96 

 

1.513,92 

 

21 12151 REPOLHO KG 150,00 3,66 549,00 
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22 

 

4377 

 

Rúcula 

 

MÇ 

 

130,00 

 

3,35 

 

435,50 

 

24 

 

1433 

 

Vagem 

 

KG 

 

50,00 

 

14,76 

 

738,00 

 

Total Geral R$ 9.330,67 

 

7ª CLÁUSULA – DAS DESPESAS 

 

No valor mencionado na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete 

(caso houver), 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.  

8ª CLÁUSULA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 

Será emitida a Nota de Empenho, no valor estimado deste instrumento 

contratual, decorrentes do presente objeto que correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação(es) 

orçamentária(s), e demais dotações que possam vir a ser apostiladas:  

 

Secretária Municipal de Educação 

 

02.04.12.361.0251.2.080.3390.30.00 - Material de Consumo - Red. 179 - fontes: 144.99 e 147.99. 

02.04.12.365.0251.2.014.3390.30.00 - Material de Consumo - Red. 243 - fontes: 144.99, 147.99 e 100.99. 

02.04.12.365.0251.2.016.3390.30.00 - Material de Consumo - Red. 244 - fontes: 144.99, 147.99 e 100.99. 

02.04.12.367.0251.2.023.3390.30.00 - Material de Consumo - Red. 284 - fontes: 144.99, 147.99 e 100.99. 
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9ª CLÁUSULA – DOS DEVERES DA CONTRATANTE 

 

O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, 

alínea “5.1.2.”, e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no 

valor correspondente aos produtos já entregues. Não será efetuado qualquer pagamento ao 

CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de 

penalidade ou inadimplência contratual.  

10ª CLÁUSULA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 

 

O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para 

pagamento do CONTRATADO deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da 

parcela vencida. Ressalvados os casos quando não efetivados os repasses mensais de recursos do FNDE 

em tempo hábil.  

11ª CLÁUSULA – DA INADIMPLÊNCIA 

 

Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-á conforme o § 1º, do 

art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.  

12ª CLÁUSULA – DO PRAZO DE COMPROVAÇÃO CONTRATADO 

 

O CONTRATADO deverá guardar pelo prazo de 05 (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.  

13ª CLÁUSULA  - DO PRAZO DE COMPROVAÇÃO CONTRATANTE 

 

O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos das 

Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de 
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contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação 

Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.  

14ª CLÁUSULA – DAS RESPONSABILIDADES  

 

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.  

15ª CLÁUSULA - DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES 

 

15.1. O CONTRATANTE em razão a 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;  

15.2. Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO, deve 

respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a 

indenização por despesas já realizadas.  

16ª CLÁUSULA - DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES 

 

16.1. Se a CONTRATADA não satisfizer os compromissos assumidos serão aplicadas as seguintes 

penalidades: 

 a) Advertência, sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenham 

concorrido, e desde que ao caso não se aplique as demais penalidades.  
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b) Multa de 5% - sobre o valor da NOTA FISCAL/FATURA relativa ao fornecimento, pelo descumprimento 

de disposição do Edital, cláusula contratual ou norma de legislação pertinente;  

 c) Multa de 10% - sobre o valor total atualizado do Contrato, nos casos de inexecução parcial ou total, 

execução imperfeita ou negligência na execução do objeto contratado.  

d) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o 

Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais, conforme a seguinte gradação:  

d.1) nos casos definidos no subitem 16.1, “d” acima: por 1 (um) ano, a critério da administração e da 

gravidade da infração;  

d.2) nos casos definidos no subitem 16.1 “d” acima: por 2 (dois) anos, a critério da administração e da 

gravidade da infração; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

subitem anterior.  

e) A multa dobrará em cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do 

Contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos de qualquer valor, que venham a ser causados ao 

erário público, e/ou rescisão.  

Parágrafo único – Se por culpa da CONTRATADA, houver rescisão do contrato, ser lhe- á imposta uma 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado.  

17ª CLÁUSULA – DAS MULTAS  

 

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada 

dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada 

judicialmente.  
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18ª CLÁUSULA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de 

Educação e da Unidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades 

designadas pelo FNDE, caso haja.  

19ª CLÁUSULA – DA REGÊNCIA DO CONTRATO 

 

O presente contrato rege-se, ainda, Processo Administrativo Licitatório nº 

019/2022, Dispensa Licitatória nº 005/2022, e pela Chamada Pública nº 001/2022, pela Resolução 

CD/FNDE nº. 026/2013 e pela Lei n° 11.947/2009 e o dispositivo que a regulamente, em todos os seus 

termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso.  

20ª CLÁUSULA – DO ADITAMENTO 

 

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

entre as partes, resguardada as suas condições essenciais, conforme disposição do artigo 65 e seguintes. 

 21ª CLÁUSULA – DA COMUNICAÇÃO 

 

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 e-mail, 

ou qualquer outro meio de comunicação eletrônico, transmitido pelas partes.  

22ª CLÁUSULA – DA FORMALIZAÇÃO 

 

Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, 

por carta, consoante Cláusula Vigésima e Cláusula Vigésima Primeira, poderá ser rescindido, de pleno 

direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:  

a) por acordo entre as partes; 
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 b) pela inobservância de qualquer de suas condições;  

c) quaisquer dos motivos previstos em lei. 

23ª CLÁUSULA  - DA VIGÊNCIA  

 

O presente contrato terá início em 22 de março de 2022 e encerra em 31 de dezembro 

de 2022.  

24ª CLÁUSULA – DA PUBLICIDADE 

 

Uma vez firmado, o presente contrato terá seu extrato publicado no Diário Oficial 

Eletrônico da AMM – Associação dos Municípios Mineiros e no Site Oficial da Prefeitura, pela 

CONTRATANTE, dando-se cumprimento ao disposto no artigo 61, parágrafo 1° da lei n°8.666/93. 

25ª CLÁUSULA – DO FORO CONTRATUAL 

 

Fica eleito o foro da Comarca de Boa Esperança, Estado de Minas Gerais, como foro 

competente para dirimir quaisquer questões advindas da aplicação deste instrumento, com renúncia 

expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, assim, por estarem às partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento 

Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza 

seus jurídicos efeitos. 

 
 

Coqueiral, 22 de março de 2022. 

 
 

CONTRATANTE:  

 

ROSSANO DE OLIVEIRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL 

CNPJ Nº 18.239.624/0001-21 

 



 

11 
 

 

CONTRATADO 

 

 

RUBENS IGOR CARVALHO 

CPF Nº 125.088.016-58 

 

 

PROCURADOR MUNICIPAL 

 

 

ZACARIAS ABRÃO PIVA  

PROCURADOR MUNICIPAL  

OAB/MG Nº 94.066 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

          

      GUILHERME MOREIRA CAMILO                                                           TAYNAH RODRIGUES FERREIRA                                                                        

             CPF Nº 093.271.156-19                                                                        CPF Nº 119.028.036-12  


