PREFEITURA MUNICIPAL DE BALDIM
CNPJ: 18.116.129/0001-25
CONTRATO Nº 020/2018
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM
LICITAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR

O MUNICÍPIO DE BALDIM, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua
Vitalino Augusto, nº 635, inscrita no CNPJ sob nº 18.116.129/0001-25, representada
neste ato pelo (a) Prefeito (a) Municipal, o (a) Sr. (a) Alex Vander de Souza Martins,
doravante denominado CONTRATANTE e por outro lado GERALDO MAGELA
VITOR DA PAIXÃO, portador do CPF nº 015.700.906-88 e Carteira de Identidade nº
MG 13.927.646 SSP/MG, residente e domiciliado no Sítio Taboquinha, s/nº, Zona Rural
– Baldim/MG, CEP 35.706-000, doravante denominado (a) CONTRATADO (A),
fundamentados nas disposições da Lei n° 11.947/2009, e tendo em vista o que consta na
Chamada Pública nº 001/2017, 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, verba FNDE/PNAE, 1º e 2º semestres de 2018,
descritos nos itens enumerados na Cláusula Terceira, todos de acordo com a chamada
pública n.º 001/2017, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA PRIMEIRA:

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 do Agricultor Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, neste ato, denominados CONTRATADOS, será
de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e será controlado pelo FNDE e MDA,
conforme Acordo de Cooperação firmado entre estes.

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,
consoante ao 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.
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CLÁUSULA QUINTA:
O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da Ordem
de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do fornecimento
até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de 2018.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de
acordo com a chamada pública n.º 001/2017.
b. Os itens deverão vir em caixas separadas por escola de acordo com a ordem de
compra.
c. O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de
Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação 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$ 12.655,80 (doze mil, seiscentos e cinqüenta e cinco reais e
oitenta centavos), conforme listagem anexa a seguir:
IT
E
N

1 – Nome
do
Agricultor
Familiar
Geraldo
Magela
Vitor da
Paixão

2. CPF

3. DAP

4. Produto

5.
Unidad
e

015.70
0.90688

SDW00
1570090
6881701
170922

02

Geraldo
015.70
Magela
0.906Vitor da 88
Paixão

SDW00
1570090
6881701
170922

03

Geraldo
015.70
Magela
0.906Vitor da 88
Paixão

SDW00
1570090
6881701
170922

05

Geraldo

SDW00

Abóbora
moranga de 1ª
qualidade, in
natura, com casca,
integra e firme.
Abobrinha
italiana de 1ª
qualidade, in
natura, com casca,
integra e firme.
Alface crespa de
1ª qualidade,
compacta e firme,
com folhas frescas
e viçosas, sem
lesões de origem
física ou mecânica,
perfurações e
cortes, tamanho e
coloração
uniformes, isentas
de sujidades,
parasitas e larvas.
Banana prata, de

01

015.70

7.
Preço
Propo
sto
2,48

8. Valor
Total

Kg

6.Quant
idade/
Unidad
e
400

Kg

300

2,64

792,00

Molho

200

2,09

418,00

Kg

1.300

3,49

4537,00
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Magela
0.906Vitor da 88
Paixão

10

12

Geraldo
015.70
Magela
0.906Vitor da 88
Paixão

Geraldo
015.70
Magela
0.906Vitor da 88
Paixão

1570090 1ª qualidade,
6881701 apresentando grau
170922 médio de
maturação,
tamanho e
coloração
uniformes, com
polpa firme e
intacta, devendo
ser bem
desenvolvida,
isenta de
enfermidades,
parasitas e material
terroso, sem danos
físicos e
mecânicos
oriundos do
manuseio e
transporte, de
colheita, livre de
resíduos de
fertilizantes.
SDW00 Cebolinha de 1ª
1570090 qualidade com
6881701 molho viçoso,
170922 brilhante, fresco,
verde, sem excesso
de umidade, sem
sinais de
amarelamento,
com talos firmes,
com grau de
Molho
evolução completa
do tamanho, livre
de insetos, isenta
de danos por
qualquer lesão
física ou mecânica.
SDW00 Chuchu tipo 1
Kg
1570090 firme e compacto,
6881701 devendo ser
170922 graúdo, isenta de
enfermidades,
parasitas e material
terroso e sujidades,
sem danos físicos
e mecânicos
oriundos do

2,06

267,80

2,60

650,00

130

250

R . Vitalino Augusto, 635, centro, Baldim/MG, CEP 35732000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALDIM
CNPJ: 18.116.129/0001-25

14

Geraldo
015.70
Magela
0.906Vitor da 88
Paixão

SDW00
1570090
6881701
170922

17

Geraldo
015.70
Magela
0.906Vitor da 88
Paixão

SDW00
1570090
6881701
170922

22

Geraldo
015.70
Magela
0.906Vitor da 88
Paixão

SDW00
1570090
6881701
170922

26

Geraldo
015.70
Magela
0.906Vitor da 88
Paixão

SDW00
1570090
6881701
170922

manuseio e
transporte, livre de
resíduos de
fertilizantes.
Couve manteiga
de cor verde, de 1ª
qualidade com
molho viçoso,
brilhante, fresco,
verde, sem excesso
de umidade, sem
sinais de
amarelamento,
com talos firmes,
sem folhas escuras
ou murchas, com
grau de evolução
completa do
tamanho, livre de
insetos, isenta de
danos por qualquer
lesão física ou
mecânica.
Inhame tipo 1
integro e firme,
isento de
sujidades, com
grau de evolução
completo de
tamanho.
Mandioca tipo 1,
integra e firme,
isenta de
sujidades, com
grau de evolução
completo de
tamanho.
Repolho branco
Íntegro, de 1ª
qualidade,
compacta e firme,
com folhas frescas
e viçosas, sem
lesões de origem
física ou mecânica,
perfurações e
cortes, tamanho e
coloração
uniformes, isentas

Molho

200

2,10

420,00

kg

450

4,18

1881,00

3,32

1494,00

2,66

798,00

Kg
Kg

450
300
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27

Geraldo
015.70
Magela
0.906Vitor da 88
Paixão

de sujidades,
parasitas e larvas.
SDW00 Salsinha de 1ª
1570090 qualidade com
6881701 molho viçoso,
170922 brilhante, fresco,
verde, sem excesso
de umidade, sem
sinais de
amarelamento,
com talos firmes,
com grau de
Molho
evolução completa
do tamanho, livre
de insetos, isenta
de danos por
qualquer lesão
física ou mecânica.

2,03

200

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados
exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização
financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento)
ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte formula:
I= (TX/100)
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

CLÁUSULA SÉTIMA:
No valor mencionado na cláusula quarta 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.
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CLÁUSULA OITAVA:
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias:
02.05.20.12.361.0427.2291.3.3.90.30.07
02.05.20.12.365.0427.2040.3.3.90.30.07
02.05.20.12.365.0427.2041.3.3.90.30.07

CLÁUSULA NONA:
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea
“b”, e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu
pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior.
Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência
de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA:
O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento
do CONTRATADO FORNECEDOR, 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.
CLÁUSULA ONZE:
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.
CLÁUSULA DOZE:
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (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.

CLÁUSULA TREZE:
O CONTRATANTE se compromete a 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 QUATORZE:
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 QUINZE:
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O CONTRATANTE em razão da supremacia dos interesses públicos 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;
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.
CLÁUSULA DEZESSEIS:
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DEZESSETE:
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação,
da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades
designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA DEZOITO:
O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.º 001/2017, pela Resolução
CD/FNDE nº 26/2013, pela Lei nº 8.666/1993 e pela Lei nº 11.947/2009, em todos os
seus termos.
CLÁUSULA DEZENOVE:
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as
partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VINTE:
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 VINTE E UM:

Os gêneros alimentícios a serem entregues ao contratante serão os definidos
na chamada pública de compra, podendo ser substituídos quando ocorrer a
necessidade, desde que os produtos substitutos constem na mesma
chamada pública e sejam correlatos nutricionalmente. Essa necessidade
de substituição deverá ser atestada pelo RT, que poderá contar com o respaldo
do CAE e com a declaração técnica da Assistência Técnica e Extensão Rural –
ATER.
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CLÁUSULA VINTE E DOIS:
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por
carta, consoante Cláusula Vinte, 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. quaisquer dos motivos previstos em lei.
CLÁUSULA VINTE E TRÊS:
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos
adquiridos ou até 31de Dezembro de 2018.
CLÁUSULA VINTE E QUATRO:
É competente o Foro da Comarca de Sete Lagoas-MG, 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.

BALDIM-MG, 01 de Fevereiro de 2018.

______________________________________________
PREFEITO MUNICIPAL.

______________________________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. ________________________________________
2. ________________________________________
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CONTRATO Nº019/2018

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

O MUNICÍPIO DE BALDIM, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua
Vitalino Augusto, nº 635, inscrita no CNPJ sob nº 18.116.129/0001-25, representada
neste ato pelo (a) Prefeito (a) Municipal, o (a) Sr..Alex Vander Martins de Souza,
doravante denominado CONTRATANTE e por outro lado COOPERATIVA DOS
AGRICULTORES FAMILIARES DE JEQUITIBA E REGIÃO, inscrito no CNPJ
sob o nº 20.689.853/0001-90, situada a Rua Maestro Nicodemos nº 70, Jequitibá/MG,
CEP 35.767-000, que tem como representante legal o Sr. José Ricardo Falcão Moreira,
portador do CPF: 765.241.246-34, doravante denominado (a) CONTRATADO (A),
fundamentados nas disposições da Lei n° 11.947/2009, e tendo em vista o que consta na
Chamada Pública nº 001/2017, 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, verba FNDE/PNAE, 1º e 2º semestres de 2018,
descritos nos itens enumerados na Cláusula Terceira, todos de acordo com a chamada
pública n.º 001/2017, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA PRIMEIRA:

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 do Agricultor Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, neste ato, denominados CONTRATADOS, será
de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e será controlado pelo FNDE e MDA,
conforme Acordo de Cooperação firmado entre estes.

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,
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consoante ao 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:
O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da Ordem
de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do fornecimento
até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de 2018.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de
acordo com a chamada pública n.º 001/2017.
b. Os itens deverão vir em caixas separadas por escola de acordo com a ordem de
compra.
c. O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de
Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação 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$ 3.382,00 (três mil, trezentos e oitenta e dois reais),
conforme listagem anexa a seguir:
ITE
M

15

16

1 – Nome
do
Agricultor
Familiar
COOPER
ATIVA
DOS
AGRICU
LTORES
FAMILIA
RES DE
JEQUITIB
A
E
REGIÃO
COOPER
ATIVA
DOS
AGRICU
LTORES
FAMILIA
RES DE
JEQUITIB
A
E
REGIÃO

2.
CNPJ

3.
DAP

4. Produto

5.
Unida
de

20689
853/0
00190

SDW
20689
85300
01270
61709
09

20689
853/0
00190

SDW
20689
85300
01270
61709
09

Feijão tipo
carioca, seco, de 1ª
qualidade,
acondicionado em
embalagem plástica
transparentes com
peso líquido de 1
Kg e data de
validade de no
mínimo 6 meses.
Kg
Feijão tipo preto,
seco,
de
1ª
qualidade,
acondicionado em
embalagem plástica
transparentes com
peso líquido de 1
Kg e data de
validade de no
mínimo 6 meses.
kg

6.Quanti
dade/
Unidade

7. Preço
Proposto

8. Valor
Total

5,76

2.304,00

5,39

1078,00

400

200
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Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados
exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização
financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento)
ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte formula:
I= (TX/100)
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

CLÁUSULA SÉTIMA:
No valor mencionado na cláusula quarta 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:
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias:
02.05.20.12.361.0427.2291.3.3.90.30.07
02.05.20.12.365.0427.2040.3.3.90.30.07
02.05.20.12.365.0427.2041.3.3.90.30.07

CLÁUSULA NONA:
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea
“b”, e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu
pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior.
Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência
de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA:
O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento
do CONTRATADO FORNECEDOR, deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1% ao
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dia, sobre o valor da parcela vencida. Ressalvados os casos quando não efetivados os
repasses mensais de recursos do FNDE em tempo hábil.
CLÁUSULA ONZE:
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.
CLÁUSULA DOZE:
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (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.

CLÁUSULA TREZE:
O CONTRATANTE se compromete a 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 QUATORZE:
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 QUINZE:
O CONTRATANTE em razão da supremacia dos interesses públicos 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;
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.
CLÁUSULA DEZESSEIS:
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DEZESSETE:
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A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação,
da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades
designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA DEZOITO:
O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.º 001/2017, pela Resolução
CD/FNDE nº 26/2013, pela Lei nº 8.666/1993 e pela Lei nº 11.947/2009, em todos os
seus termos.
CLÁUSULA DEZENOVE:
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as
partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VINTE:
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 VINTE E UM:

Os gêneros alimentícios a serem entregues ao contratante serão os definidos
na chamada pública de compra, podendo ser substituídos quando ocorrer a
necessidade, desde que os produtos substitutos constem na mesma
chamada pública e sejam correlatos nutricionalmente. Essa necessidade
de substituição deverá ser atestada pelo RT, que poderá contar com o respaldo
do CAE e com a declaração técnica da Assistência Técnica e Extensão Rural –
ATER.

CLÁUSULA VINTE E DOIS:
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por
carta, consoante Cláusula Vinte, 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. quaisquer dos motivos previstos em lei.
CLÁUSULA VINTE E TRÊS:
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos
adquiridos ou até 31de Dezembro de 2018.
CLÁUSULA VINTE E QUATRO:
É competente o Foro da Comarca de Sete Lagoas-MG, 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.
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BALDIM-MG, 01 de Fevereiro de 2018.

______________________________________________
PREFEITO MUNICIPAL.

______________________________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. ________________________________________
2. ________________________________________
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CONTRATO Nº 018/2018
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM
LICITAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR

O MUNICÍPIO DE BALDIM, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua
Vitalino Augusto, nº 635, inscrita no CNPJ sob nº 18.116.129/0001-25, representada
neste ato pelo (a) Prefeito (a) Municipal, o (a) Sr. Alex Vander Martins de Souza,
doravante denominado CONTRATANTE e por outro lado MARCIO JOSE XAVIER,
brasileiro, casado, lavrador, portador da CI. MG-5.259.858 SSP/MG e do CPF.
064.789.986-81, doravante denominado (a) CONTRATADO (A), fundamentados nas
disposições da Lei n° 11.947/2009, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública
nº 001/2017, 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, verba FNDE/PNAE, 1º e 2º semestres de 2018,
descritos nos itens enumerados na Cláusula Terceira, todos de acordo com a chamada
pública n.º 001/2017, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA PRIMEIRA:

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 do Agricultor Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, neste ato, denominados CONTRATADOS, será
de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e será controlado pelo FNDE e MDA,
conforme Acordo de Cooperação firmado entre estes.

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,
consoante ao 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.
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CLÁUSULA QUINTA:
O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da Ordem
de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do fornecimento
até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de 2018.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de
acordo com a chamada pública n.º 001/2017.
b. Os itens deverão vir em caixas separadas por escola de acordo com a ordem de
compra.
c. O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de
Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação 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$ 5.816,40 (cinco mil, oitocentos e dezesseis reais e quarenta
centavos), conforme listagem anexa a seguir:
ITE
M

11

15

21

1 – Nome
do
Agricultor
Familiar
MARCIO
JOSÉ
XAVEIR

2.
CPF

3. DAP

06478
99868
1

SDW00
647899
868102
021201
40

MARCIO
JOSÉ
XAVEIR

06478
99868
1

MARCIO
JOSÉ
XAVEIR

06478
99868
1

4. Produto

Cenoura amarela
tipo1, firme e
compacta, devendo
ser graúda, isenta de
enfermidades,
parasitas e material
terroso e sujidades,
sem danos físicos e
mecânicos oriundos
do manuseio e
transporte, livre de
resíduos de
fertilizantes.
SDW00 Feijão tipo carioca,
647899 seco, de 1ª
868102 qualidade,
021201 acondicionado em
40
embalagem plástica
transparentes com
peso líquido de 1 Kg
e data de validade de
no mínimo 6 meses.
SDW00 Mamão formoso,
647899 firme de 1ª
868102 qualidade, com grau

5.
Un
ida
de
Kg

6.Quant 7. Preço
idade/
Proposto
Unidad
e
750
3,49

5,76

KG 300
Kg 350

R . Vitalino Augusto, 635, centro, Baldim/MG, CEP 35732000

3,03

8. Valor
Total

2.617,50

1728,00

1060,50
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021201
40

29

MARCIO
JOSÉ
XAVEIR

06478
99868
1

de evolução
completo de
tamanho e grau
médio de maturação,
isento de sujidades,
substâncias terrosas
ou corpos estranhos,
isenta de danos por
qualquer lesão física
ou mecânica.
SDW00 Vagem fresca,
647899 verde, de colheita
868102 recente, sem sinais
021201 de amarelamento,
40
com grau de
maturação adequada,
isenta de substâncias
terrosas, sujidades e
corpos estranhos.

5,13

Kg

80

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados
exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização
financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento)
ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte formula:
I= (TX/100)
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

CLÁUSULA SÉTIMA:
No valor mencionado na cláusula quarta 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.
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CLÁUSULA OITAVA:
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias:
02.05.20.12.361.0427.2291.3.3.90.30.07
02.05.20.12.365.0427.2040.3.3.90.30.07
02.05.20.12.365.0427.2041.3.3.90.30.07

CLÁUSULA NONA:
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea
“b”, e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu
pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior.
Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência
de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA:
O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento
do CONTRATADO FORNECEDOR, 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.
CLÁUSULA ONZE:
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.
CLÁUSULA DOZE:
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (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.

CLÁUSULA TREZE:
O CONTRATANTE se compromete a 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 QUATORZE:
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 QUINZE:
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O CONTRATANTE em razão da supremacia dos interesses públicos 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;
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.
CLÁUSULA DEZESSEIS:
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DEZESSETE:
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação,
da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades
designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA DEZOITO:
O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.º 001/2017, pela Resolução
CD/FNDE nº 26/2013, pela Lei nº 8.666/1993 e pela Lei nº 11.947/2009, em todos os
seus termos.
CLÁUSULA DEZENOVE:
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as
partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VINTE:
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 VINTE E UM:

Os gêneros alimentícios a serem entregues ao contratante serão os definidos
na chamada pública de compra, podendo ser substituídos quando ocorrer a
necessidade, desde que os produtos substitutos constem na mesma
chamada pública e sejam correlatos nutricionalmente. Essa necessidade
de substituição deverá ser atestada pelo RT, que poderá contar com o respaldo
do CAE e com a declaração técnica da Assistência Técnica e Extensão Rural –
ATER.
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CLÁUSULA VINTE E DOIS:
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por
carta, consoante Cláusula Vinte, 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. quaisquer dos motivos previstos em lei.
CLÁUSULA VINTE E TRÊS:
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos
adquiridos ou até 31de Dezembro de 2018.
CLÁUSULA VINTE E QUATRO:
É competente o Foro da Comarca de Sete Lagoas-MG, 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.

BALDIM-MG, 01 de fevereiro de 2018.

______________________________________________
PREFEITO MUNICIPAL.

______________________________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. ________________________________________
2. ________________________________________
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CONTRATO Nº 017/2018
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM
LICITAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR

O MUNICÍPIO DE BALDIM, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua
Vitalino Augusto, nº 635, inscrita no CNPJ sob nº 18.116.129/0001-25, representada
neste ato pelo (a) Prefeito (a) Municipal, o (a) Sr. (a) ALEX VANDER DE SOUZA
MARTINS , doravante denominado CONTRATANTE e por outro lado NELSON
LUIZ RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, portador da CI MG-749.791 SSP/MG e do
CPF. 383.110.116-72, doravante denominado (a) CONTRATADO (A), fundamentados
nas disposições da Lei n° 11.947/2009, e tendo em vista o que consta na Chamada
Pública nº 001/2017, 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, verba FNDE/PNAE, 1º e 2º semestres de 2018,
descritos nos itens enumerados na Cláusula Terceira, todos de acordo com a chamada
pública n.º 001/2017, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA PRIMEIRA:

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 do Agricultor Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, neste ato, denominados CONTRATADOS, será
de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e será controlado pelo FNDE e MDA,
conforme Acordo de Cooperação firmado entre estes.

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,
consoante ao Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para
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Alimentação Escolar, em no máximo 30 dias após a assinatura do contrato, por meio de
ferramenta disponibilizada pelo MDA.
CLÁUSULA QUINTA:
O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da Ordem
de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do fornecimento
até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de 2018.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de
acordo com a chamada pública n.º 001/2017.
b. Os itens deverão vir em caixas separadas por escola de acordo com a ordem de
compra.
c. O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de
Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação 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$ 1495,00 (HUM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E
CINCO REAIS), conforme listagem anexa a seguir:
ITE
M

18

1 – Nome
do
Agricultor
Familiar
NELSON
LUIZ
RIBEIRO
DA
SILVA

2.
CPF

3. DAP

4. Produto

5.
Unida
de

38311
01167
2

SDW038
3110116
7209113
1122

Laranja pêra rio
de ótima qualidade,
com grau médio de
amadurecimento,
fresca, compacta e
firme, isenta de
sujidades, tamanho
médio, coloração
uniforme, devendo
ser bem
desenvolvida.

Kg

6.Quant
idade/
Unidad
e
500

7.
Preço
Propo
sto
2,99

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados
exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização
financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento)
ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte formula:
I= (TX/100)
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8. Valor
Total

1495,00
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EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

CLÁUSULA SÉTIMA:
No valor mencionado na cláusula quarta 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:
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias:
02.05.20.12.361.0427.2291.3.3.90.30.07
02.05.20.12.365.0427.2040.3.3.90.30.07
02.05.20.12.365.0427.2041.3.3.90.30.07

CLÁUSULA NONA:
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea
“b”, e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu
pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior.
Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência
de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA:
O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento
do CONTRATADO FORNECEDOR, 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.
CLÁUSULA ONZE:
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.
CLÁUSULA DOZE:
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos,
cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do Projeto
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de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar,
estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA TREZE:
O CONTRATANTE se compromete a 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 QUATORZE:
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 QUINZE:
O CONTRATANTE em razão da supremacia dos interesses públicos 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;
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.
CLÁUSULA DEZESSEIS:
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DEZESSETE:
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação,
da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades
designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA DEZOITO:
O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.º 001/2017, pela Resolução
CD/FNDE nº 26/2013, pela Lei nº 8.666/1993 e pela Lei nº 11.947/2009, em todos os
seus termos.
CLÁUSULA DEZENOVE:
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Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as
partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VINTE:
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 VINTE E UM:

Os gêneros alimentícios a serem entregues ao contratante serão os definidos
na chamada pública de compra, podendo ser substituídos quando ocorrer a
necessidade, desde que os produtos substitutos constem na mesma
chamada pública e sejam correlatos nutricionalmente. Essa necessidade
de substituição deverá ser atestada pelo RT, que poderá contar com o respaldo
do CAE e com a declaração técnica da Assistência Técnica e Extensão Rural –
ATER.

CLÁUSULA VINTE E DOIS:
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por
carta, consoante Cláusula Vinte, 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. quaisquer dos motivos previstos em lei.
CLÁUSULA VINTE E TRÊS:
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos
adquiridos ou até 31de Dezembro de 2018.
CLÁUSULA VINTE E QUATRO:
É competente o Foro da Comarca de Sete Lagoas-MG, 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.

BALDIM-MG, 01 de FEVEREIRO de 2018.

______________________________________________
PREFEITO MUNICIPAL.

______________________________________________
CONTRATADA
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______________________________________
( agricultores no caso de grupo informal)

TESTEMUNHAS:

1. ________________________________________
2. ________________________________________

CONTRATO Nº 016/2018
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM
LICITAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR

O MUNICÍPIO DE BALDIM, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua
Vitalino Augusto, nº 635, inscrita no CNPJ sob nº 18.116.129/0001-25, representada
neste ato pelo (a) Prefeito (a) Municipal, o (a) Sr. (a) ALEX VANDER DE SOUZA
MARTINS , doravante denominado CONTRATANTE e por outro lado REGIANE DO
SENHOR XAVIEIR, brasileira, lavradora, portadora da CI MG-11.716.019 SSP/MG e
do CPF. 068.334.866-38, doravante denominado (a) CONTRATADO (A),
fundamentados nas disposições da Lei n° 11.947/2009, e tendo em vista o que consta na
Chamada Pública nº 001/2017, 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, verba FNDE/PNAE, 1º e 2º semestres de 2018,
descritos nos itens enumerados na Cláusula Terceira, todos de acordo com a chamada
pública n.º 001/2017, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA PRIMEIRA:
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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 do Agricultor Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, neste ato, denominados CONTRATADOS, será
de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e será controlado pelo FNDE e MDA,
conforme Acordo de Cooperação firmado entre estes.

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,
consoante ao 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:
O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da Ordem
de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do fornecimento
até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de 2018.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de
acordo com a chamada pública n.º 001/2017.
b. Os itens deverão vir em caixas separadas por escola de acordo com a ordem de
compra.
c. O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de
Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação 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$ 6.095,00 (seis mil e noventa e cinco reais), conforme
listagem anexa a seguir:
ITE
M

04

1 – Nome 2.
do
CPF
Agricultor
Familiar

3.
DAP

4. Produto

5.
Unida
de

Regiane
06833
do Senhor 48663
Xavier
8

SDW
00683
34866

Alho branco com
casca, íntegro, de 1ª
qualidade, compacto e

Kg

6.Qua
ntidad
e/
Unida
de
110
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7.
Preço
Propo
sto

8. Valor
Total

17,32

1905,20
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38100
21702
12

08

Regiane
06833
do Senhor 48663
Xavier
8

09

Regiane
06833
do Senhor 48663
Xavier
8

13

Regiane
06833
do Senhor 48663
Xavier
8

25

Regiane
06833
do Senhor 48663
Xavier
8

26

Regiane
06833
do Senhor 48663

SDW
00683
34866
38100
21702
12

SDW
00683
34866
38100
21702
12
SDW
00683
34866
38100
21702
12

SDW
00683
34866
38100
21702
12

SDW
00683

firme, sem lesões de
origem física ou
mecânica, perfurações e
cortes, tamanho e
coloração uniformes,
isentas de sujidades,
parasitas e larvas.
Beterraba, firme e
compacta, devendo ser
graúda, isenta de
enfermidades, parasitas
e sujidades, sem danos
físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e
transporte, livre de
fertilizantes.

Kg

150

Cebola branca de boa
Kg
qualidade, isenta de
sujidades, substâncias
terrosa, apresentando
evolução completa de
tamanho e maturação.
Colorau (urucum +
fubá), preparado com
matéria prima de boa
qualidade
sem
apresentar cheiro acre
ou rançoso. Não poderá
conter
substâncias
estranhas
à
sua
composição
normal.
Constituído
pela
mistura de fubá com
urucum em pó.
Kg
Quiabo de 1ª
qualidade, tenros,
fresco, verde, de
colheita recente, sem
sinais de amarelamento,
com grau de maturação
adequada, isento de
Kg
substâncias terrosas,
sujidades e corpos
estranhos.
Kg
Repolho branco
Íntegro, de 1ª

300

2,96

444,00

3,39

1017,00

18,33

1099,80

4,82

964,00

2,66

665,00

60

200
250

R . Vitalino Augusto, 635, centro, Baldim/MG, CEP 35732000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALDIM
CNPJ: 18.116.129/0001-25
Xavier

8

34866
38100
21702
12

qualidade, compacta e
firme, com folhas
frescas e viçosas, sem
lesões de origem física
ou mecânica,
perfurações e cortes,
tamanho e coloração
uniformes, isentas de
sujidades, parasitas e
larvas.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados
exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização
financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento)
ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte formula:
I= (TX/100)
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

CLÁUSULA SÉTIMA:
No valor mencionado na cláusula quarta 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:
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias:
02.05.20.12.361.0427.2291.3.3.90.30.07
02.05.20.12.365.0427.2040.3.3.90.30.07
02.05.20.12.365.0427.2041.3.3.90.30.07
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CLÁUSULA NONA:
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea
“b”, e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu
pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior.
Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência
de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA:
O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento
do CONTRATADO FORNECEDOR, 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.
CLÁUSULA ONZE:
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.
CLÁUSULA DOZE:
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (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.

CLÁUSULA TREZE:
O CONTRATANTE se compromete a 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 QUATORZE:
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 QUINZE:
O CONTRATANTE em razão da supremacia dos interesses públicos 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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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.
CLÁUSULA DEZESSEIS:
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DEZESSETE:
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação,
da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades
designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA DEZOITO:
O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.º 001/2017, pela Resolução
CD/FNDE nº 26/2013, pela Lei nº 8.666/1993 e pela Lei nº 11.947/2009, em todos os
seus termos.
CLÁUSULA DEZENOVE:
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as
partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VINTE:
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 VINTE E UM:

Os gêneros alimentícios a serem entregues ao contratante serão os definidos
na chamada pública de compra, podendo ser substituídos quando ocorrer a
necessidade, desde que os produtos substitutos constem na mesma
chamada pública e sejam correlatos nutricionalmente. Essa necessidade
de substituição deverá ser atestada pelo RT, que poderá contar com o respaldo
do CAE e com a declaração técnica da Assistência Técnica e Extensão Rural –
ATER.

CLÁUSULA VINTE E DOIS:
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por
carta, consoante Cláusula Vinte, 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. quaisquer dos motivos previstos em lei.
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CLÁUSULA VINTE E TRÊS:
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos
adquiridos ou até 31de Dezembro de 2018.
CLÁUSULA VINTE E QUATRO:
É competente o Foro da Comarca de Sete Lagoas-MG, 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.

BALDIM-MG, 01 de fevereiro de 2018.

______________________________________________
PREFEITO MUNICIPAL.

______________________________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. ________________________________________
2. ________________________________________
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CONTRATO Nº 015/2018
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM
LICITAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR

O MUNICÍPIO DE BALDIM, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua
Vitalino Augusto, nº 635, inscrita no CNPJ sob nº 18.116.129/0001-25, representada
neste ato pelo (a) Prefeito (a) Municipal, o (a) Sr. (a) ALEX VANDER DE SOUZA
MARTINS , doravante denominado CONTRATANTE e por outro lado JOSÉ
SIMPLICIO, brasileiro, casado, lavrador, portador da CI. MG-11.237.498 SSP/MG e
do CPF. 220.710.676-49, doravante denominado (a) CONTRATADO (A),
fundamentados nas disposições da Lei n° 11.947/2009, e tendo em vista o que consta na
Chamada Pública nº 001/2017, 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, verba FNDE/PNAE, 1º e 2º semestres de 2018,
descritos nos itens enumerados na Cláusula Terceira, todos de acordo com a chamada
pública n.º 001/2017, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA PRIMEIRA:

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 do Agricultor Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, neste ato, denominados CONTRATADOS, será
de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e será controlado pelo FNDE e MDA,
conforme Acordo de Cooperação firmado entre estes.

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,
consoante ao 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.
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CLÁUSULA QUINTA:
O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da Ordem
de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do fornecimento
até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de 2018.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de
acordo com a chamada pública n.º 001/2017.
b. Os itens deverão vir em caixas separadas por escola de acordo com a ordem de
compra.
c. O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de
Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação 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$ 5.308,00 (cinco mil, trezentos e oito reais), conforme
listagem anexa a seguir:
ITE
M

19

23

1 – Nome
do
Agricultor
Familiar
José
Simplicio

2.
CPF

3. DAP

22071
06764
9

SDW02
207106
764930
011703
30

José

22071

4. Produto

Limão tahiti
fresco, com
maturação
adequada ao
consumo, cor
esverdeada, com
aspecto, cor, cheiro
e sabor próprio,
com polpa firme e
intacta, bem
desenvolvido,
isento de
enfermidades,
parasitas e material
terroso e sujidades,
sem danos físicos e
mecânicos
oriundos do
manuseio e
transporte, de
colheita recente,
livre de resíduos de
fertilizantes.
SDW02 Maracujá íntegro

5.
Unidad
e

7.
Preço
Propost
o
4,42

8. Valor
Total

Kg

6.Quant
idade/
Unidad
e
200

Kg

200

4,476

952,00
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Simplicio

06764
9

José
Simplicio

22071
06764
9

207106
764930
011703
30

e firme, de 1ª
qualidade, isento
de sujidades,
substâncias
terrosos e corpos
estranhos, com
grau de evolução
completo de
tamanho e de
maturação
adequada ao
consumo.
SDW02 Tomate de 1ª
Kg
207106 qualidade, tamanho
764930 médio, grau médio
011703 de
30
amadurecimento,
sem rupturas,
íntegro em todas as
partes, isento de
insetos, umidade,
sujidades,
substâncias terrosas
ou corpos
estranhos.

700

4,96

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados
exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização
financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento)
ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte formula:
I= (TX/100)
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
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CLÁUSULA SÉTIMA:
No valor mencionado na cláusula quarta 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:
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias:
02.05.20.12.361.0427.2291.3.3.90.30.07
02.05.20.12.365.0427.2040.3.3.90.30.07
02.05.20.12.365.0427.2041.3.3.90.30.07

CLÁUSULA NONA:
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea
“b”, e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu
pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior.
Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência
de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA:
O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento
do CONTRATADO FORNECEDOR, 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.
CLÁUSULA ONZE:
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.
CLÁUSULA DOZE:
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (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.

CLÁUSULA TREZE:
O CONTRATANTE se compromete a 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 QUATORZE:
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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 QUINZE:
O CONTRATANTE em razão da supremacia dos interesses públicos 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;
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.
CLÁUSULA DEZESSEIS:
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DEZESSETE:
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação,
da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades
designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA DEZOITO:
O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.º 001/2017, pela Resolução
CD/FNDE nº 26/2013, pela Lei nº 8.666/1993 e pela Lei nº 11.947/2009, em todos os
seus termos.
CLÁUSULA DEZENOVE:
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as
partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VINTE:
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 VINTE E UM:

Os gêneros alimentícios a serem entregues ao contratante serão os definidos
na chamada pública de compra, podendo ser substituídos quando ocorrer a
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necessidade, desde que os produtos substitutos constem na mesma
chamada pública e sejam correlatos nutricionalmente. Essa necessidade
de substituição deverá ser atestada pelo RT, que poderá contar com o respaldo
do CAE e com a declaração técnica da Assistência Técnica e Extensão Rural –
ATER.

CLÁUSULA VINTE E DOIS:
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por
carta, consoante Cláusula Vinte, 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. quaisquer dos motivos previstos em lei.
CLÁUSULA VINTE E TRÊS:
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos
adquiridos ou até 31de Dezembro de 2018.
CLÁUSULA VINTE E QUATRO:
É competente o Foro da Comarca de Sete Lagoas-MG, 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.

BALDIM-MG, 01 de fevereiro de 2018.

______________________________________________
PREFEITO MUNICIPAL.

______________________________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. ________________________________________
2. ________________________________________
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CONTRATO Nº 052/2018

O MUNICÍPIO DE BALDIM, CNPJ Nº 18.116.129/0001-25, com sede na Rua
Vitalino Augusto, 635, Centro, na cidade de Baldim/MG, a seguir denominado
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Alex
Vander de Souza Martins; e a empresa NELMA ANTONIA DE ALMEIDA
TEIXEIRA, CNPJ Nº17.664.527/0001-13, com sede na Av Antonio Olinto,
nº872, Centro, Sete Lagoas-MG, CEP. 35.700-002, TEL. 31-3771-7010, a
seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por ANTONIO
DOS SANTOS TEIXEIRA, CPF: 359.458.936-68, CI. M-2.597.596 SSP/MG,
resolvem firmar o presente contrato para contratação de serviços de transporte
escolar, como especificado no seu objeto, em conformidade com o Processo
Licitatório nº 002/2018, na modalidade Pregão Presencial nº 002/2018, do tipo
menor preço, sob a regência da Lei Federal n.º 8.666/93, mediante as
seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. - Contratação de serviços de transporte escolar, conforme especificado no
anexo I a este instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
2.1. - Dos preços
2.1.1. - O contratante pagará ao contratado o valor de R$ 405,92
(QUATROCENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) por
viagem, estimando-se o número de 22 ( VINTE E DUAS ) viagens por mês e o
valor mensal em R$.8.930,24. (OITO MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS E
VINTE E QUATRO CENTAVOS).
Percurso

Nº
estimado
de viagens
por mês

Percurso: Saída de Baldim
às11: 00hs para os povoados de
Seriema, Mané Cabeça,
Fazenda Tomaz, Fazenda das
Bananas, Bocaina, Mucambo,
voltando a Baldim,
Totalizando 34,4km.

22

Distância
Valor
percorrida
Km
por viagem/
media diaria
5,90
68,8
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Saída de Baldim às 16h20 hs
para os povoados de Mucambo,
Bocaina, Fazenda das bananas,
Fazenda Tomaz, Seriema,
retornando a Baldim,
Totalizando 34,4km.
2.1.2. – O valor a ser pago mensalmente, será apurado pela somatória de
todas as viagens realizadas no mês anterior.
2.1.3. - O pagamento será realizado mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês
subseqüente ao que foi efetuada a prestação dos serviços, mediante
apresentação das respectivas notas fiscais/faturas.
2.1.4 – O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas
de suas exigibilidades e, só será efetuado mediante comprovação de
regularidade das obrigações fiscais, trabalhistas e em especial junto ao INSS,
relativamente à competência imediatamente anterior aquela a que se refere à
remuneração auferida.
2.1.5. - Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto
houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.
2.2. - Os preços referidos na proposta, incluem todos os custos e benefícios
decorrentes da prestação do serviço, de modo a constituírem a única e total
contraprestação pela execução do contrato.
2.3. – O gasto com combustível corresponde a 30% (trinta por cento) do valor
total da viagem/dia.
2.4. - Os preços referidos no item 2.1.1, incluem todos os custos e benefícios
decorrentes da prestação de serviços, de modo a constituírem a única e total
contraprestação pela execução do contrato.
2.5. - O Município poderá sustar o pagamento a que a contratada tenha direito,
enquanto não sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes da
contratação e/ou não recolhimento de multa aplicada.
2.6. - Os pagamentos efetuados à CONTRATADA não a isentarão de suas
obrigações e responsabilidades vinculadas à execução do contrato,
especialmente aquelas relacionadas com a qualidade.

2.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados,
provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser
acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de
seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora
serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por
cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte formula:
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I= (TX/100)
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
2.7 . - Dos reajustes
2..1.- Por força das Leis Federais nº 9.069/95 e 10.192/2001, o valor deste
Contrato será reajustado mediante iniciativa da CONTRATADA, desde que
observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, a contar da data limite para a
apresentação da proposta ou do último reajuste, tendo como base a variação
de índice oficial.
2.7.2. - Decorrido o prazo acima estipulado, os preços unitários serão
corrigidos monetariamente pelo INPC (IBGE) ou outro índice que venha a
substituí-lo por força de determinação governamental.
2.3.3 - A aplicação do índice dar-se-á de acordo com a variação acumulada do
INPC (IBGE) ocorrida nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores.

2.8. – Da revisão de preços
2.8.1. - Constatado aumento do valor de combustível, que inviabilize a
manutenção do preço contratado inicialmente, as partes poderão repactuar o
valor do contrato para a justa remuneração, utilizando o critério definido para
apurar o percentual de reajuste de combustível adotado pela licitação
específica promovida pelo Município, observado o disposto no item 2.3.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
3.1. - São obrigações das partes:
I – DO CONTRATANTE:
a) Notificar a CONTRATADA através da Secretaria Municipal de Educação,
fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas na prestação do
serviço.
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b) O Contratante se obriga a proporcionar ao Contratado todas as condições
necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente
contrato, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93.
c) Comunicar ao CONTRATADO toda e qualquer ocorrência relacionada com a
prestação do serviço, diligenciando nos casos que exigem providências
corretivas.
d) Providenciar os pagamentos ao CONTRATADO à vista das Notas
Fiscais/Faturas devidamente atestadas, nos prazos fixados.
e) O Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os
serviços, se considerados em desacordo com os termos do presente contrato.
f) Fornecer cronograma mensal das viagens.
II – DA CONTRATADA:
a) Prestar o serviço em estrita observância às condições previstas neste
contrato e na proposta.
b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da prestação do serviço
objeto desta licitação.
c) Manter durante o período de execução dos serviços contratados, as
condições de regularidade junto ao FGTS, INSS, apresentando os respectivos
comprovantes, bem como as condições de qualificação exigidas na licitação.
d) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões até
o limite fixado no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.
e) Manter apólice de seguros de passageiros.
f) Manter motorista habilitado na categoria “d”, com idade superior a 21 anos.
g) Prestar os serviços e manter o veículo nas condições determinadas no
Código de Trânsito Brasileiro, para transporte escolar, em especial os arts 136
a 139.
h) Substituir por veículo similar ao apresentado na proposta comercial, o
veículo que necessitar de manutenção preventiva ou corretiva, de forma a não
interromper a prestação dos serviços.
i) É proibido o transporte de passageiros que não sejam alunos.
j) Apresentar a atualização, a cada 180 dias, da Certidão Negativa de Débito
Trabalhista (CNDT) referida na Lei nº 12.440 de 07.07.2011.
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CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. - As despesas decorrentes desta contratação correrá pelas dotações
orçamentárias nº
02.05.10.12.361.0239.2255.3.3.90.39.00
02.05.10.12.361.0239.2255.3.3.90.36.00
02.05.10.12.362.0239.2207.3.3.90.39.00
02.05.10.12.364.0239.2066.3.3.90.36.00
02.05.10.12.364.0239.2066.3.3.90.39.00
02.05.10.12.365.0239.2577.3.3.90.39.00
02.05.10.12.365.0239.2577.3.3.90.36.00
02.05.10.12.365.0239.2578.3.3.90.36.00
02.05.10.12.365.0239.2578.3.3.90.39.00
02.05.30.12.361.0239.2265.3.3.90.36.00
02.05.30.12.361.0239.2265.3.3.90.39.00
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA
5.1. - O prazo de vigência deste contrato será até 31/12/2018, contados da
data de sua assinatura.
5.2. - A prorrogação do prazo contratual poderá ocorrer, a critério do
Contratante, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO
6.1. - A CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes
casos:
a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA;
b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da
CONTRATADA;
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c) O conhecimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da
CONTRATADA;
d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do
Estatuto das Licitações;
e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do Contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
7.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato,
erros ou atrasos no cumprimento do contrato, infringência do art. 71 da Lei
Federal 8.666/93 e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
7.1.1. advertência;
7.1.2. multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de
atraso, prestação do serviço, sobre o valor da parcela, por ocorrência;
7.1.3. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do
contrato, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com a conseqüente
rescisão contratual, quando for o caso;
7.1.4 - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos:
a) inobservância do nível de qualidade dos serviços;
b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros;
c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal
da Contratante;
d) descumprimento de cláusula contratual.
7.2 - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se
de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o
direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e
contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
7. 3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
o contratante promova sua reabilitação.
7. 4. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao
Município de Baldim, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data
da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas
devidas pelo Município, quando for o caso.
CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO
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8.1. - O extrato do presente contrato será publicado no órgão de divulgação
oficial do Município, que é o quadro de avisos afixado no hall da Prefeitura,
conforme dispõe a Lei Municipal nº 504/2001.
CLÁUSULA NONA - DA NOVAÇÃO
9.1. - Toda e qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE na exigência do
cumprimento do presente contrato, não constituirá novação, nem muito menos,
a extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma ser exigida a qualquer
tempo.
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS OMISSOS
10.1. - Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidas com base
na Lei nº 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, cujas
normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se
faça aqui menção expressa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
11.1. – O Regime de Execução do presente contrato é de Execução Indireta
“empreitada por preço unitário”.
11.2. – somente haverá prestação de serviços em dia letivos, assim definidos
pela Secretaria Municipal de Educação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO

12.1. - O setor competente para fiscalizar o objeto contratado será a Secretaria
Municipal de Educação., observados os artigos 73 a 76, da Lei Federal n.º
8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
13.1. - Fica eleito o foro da comarca de Sete Lagoas/MG, para solucionar
quaisquer dúvidas quanto à execução do presente contrato.
E, por estarem justas, as partes firmam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Baldim-MG, 16 de Fevereiro de 2018.

__________________________________
___________________________
R . Vitalino Augusto, 635, centro, Baldim/MG, CEP 35732000
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MUNICÍPIO DE BALDIM

CONTRATADA

Testemunhas: ______________________
CPF nº:

________________________
CPF nº

CONTRATO Nº 053/2018

O MUNICÍPIO DE BALDIM, CNPJ Nº 18.116.129/0001-25, com sede na Rua
Vitalino Augusto, 635, Centro, na cidade de Baldim/MG, a seguir denominado
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Alex
Vander de Souza Martins; e a empresa TRANSPORTE TALITA MOREIRA
LTDA, CNPJ Nº10.560.021/0001-15, com sede na Rua Quatro, nº151,
Sumidouro, Baldim-MG, CEP. 35.732-000, a seguir denominada
CONTRATADA, neste ato representada por ADILSON BORGES MOREIRA,
CPF: 732.949.856-49, CI. M-4.938.270 SSP/MG, resolvem firmar o presente
contrato para contratação de serviços de transporte escolar, como especificado
no seu objeto, em conformidade com o Processo Licitatório nº 002/2018, na
modalidade Pregão Presencial nº 002/2018, do tipo menor preço, sob a
regência da Lei Federal n.º 8.666/93, mediante as seguintes cláusulas e
condições:
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. - Contratação de serviços de transporte escolar, conforme especificado no
anexo I a este instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
2.1. - Dos preços,
2.1.1. - O contratante pagará ao contratado o valor de R$ 1.194,60 (HUM MIL,
CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) por
viagens pelos dois percursos, estimando-se o número de 22 ( VINTE E DUAS)
viagens por mês e o valor mensal em R$26.281,20 (VINTE E SEIS MIL,
DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS).
Percurso

Percurso: Saída de caraíbas às
09:00hs para Fazenda das
Caraíbas, Fazenda do
Dr.Salvador,Fazenda do Dr.
Luiz, Sumidouro, Fazenda do
Arco Verde,Rótulo,Fazenda
dos
Carneiros,Botafogo,Fazenda do
Raimundo Cristóvão, Água
Boa, Botafogo, Baldim.
Totalizando 77 km.

Nº estimado Distância
Valor / Total
de
viagens percorrida
Km
estimado por
por mês
por viagem/
mês.
media diaria
22
154
3,90
R$13.213,20

Saída de Baldim às16: 20hs,
para Botafogo, Água Boa,
Fazenda do Raimundo
Cristóvão, Botafogo,
Sumidouro, Fazenda Arco
Verde, Fazenda do Dr. Luiz,
Fazenda do Dr. Salvador,
Fazenda das Caraíbas.
Totalizando 77 km
Percurso: Saída de Sumidouro
às 05:30hs para Fazenda do
Cafundó, Fazenda do Taquaral,
Fazenda
Gameleira,Rótulo,Fazenda de
Baixo, Rótulo, Fazenda dos
Carneiros, Botafogo,

22

165

3,60
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Sítio Zé Mendonça, Baldim.
Totalizando 65 km.
Percurso: saída de Baldim às
11h20h para Sítio do Zé
Mendonça, Botafogo, Fazenda
dos Carneiros, Rótulo, Fazenda
de Baixo, Rótulo, Fazenda da
Gameleira, Fazenda Taquaral,
Fazenda Cafundó, Sumidouro.
Totalizando 65 km
Percurso: Saída de
Sumidouro às 17:00h para
Manteiga, Rótulo, Fazenda de
Baixo, Fazenda Santo Antônio,
Sumidouro. Totalizando 35
km.
2.1.2. – O valor a ser pago mensalmente, será apurado pela somatória de
todas as viagens realizadas no mês anterior.
2.1.3. - O pagamento será realizado mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês
subseqüente ao que foi efetuada a prestação dos serviços, mediante
apresentação das respectivas notas fiscais/faturas.
2.1.4 – O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas
de suas exigibilidades e, só será efetuado mediante comprovação de
regularidade das obrigações fiscais, trabalhistas e em especial junto ao INSS,
relativamente à competência imediatamente anterior aquela a que se refere à
remuneração auferida.
2.1.5. - Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto
houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.
2.2. - Os preços referidos na proposta, incluem todos os custos e benefícios
decorrentes da prestação do serviço, de modo a constituírem a única e total
contraprestação pela execução do contrato.
2.3. – O gasto com combustível corresponde a 30% (trinta por cento) do valor
total da viagem/dia.
2.4. - Os preços referidos no item 2.1.1, incluem todos os custos e benefícios
decorrentes da prestação de serviços, de modo a constituírem a única e total
contraprestação pela execução do contrato.
2.5. - O Município poderá sustar o pagamento a que a contratada tenha direito,
enquanto não sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes da
contratação e/ou não recolhimento de multa aplicada.
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2.6. - Os pagamentos efetuados à CONTRATADA não a isentarão de suas
obrigações e responsabilidades vinculadas à execução do contrato,
especialmente aquelas relacionadas com a qualidade.

2.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados,
provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser
acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de
seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora
serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por
cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte formula:
I= (TX/100)
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
2.8 . - Dos reajustes
2..1.- Por força das Leis Federais nº 9.069/95 e 10.192/2001, o valor deste
Contrato será reajustado mediante iniciativa da CONTRATADA, desde que
observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, a contar da data limite para a
apresentação da proposta ou do último reajuste, tendo como base a variação
de índice oficial.
2.7.2. - Decorrido o prazo acima estipulado, os preços unitários serão
corrigidos monetariamente pelo INPC (IBGE) ou outro índice que venha a
substituí-lo por força de determinação governamental.
2.3.3 - A aplicação do índice dar-se-á de acordo com a variação acumulada do
INPC (IBGE) ocorrida nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores.

2.8. – Da revisão de preços
2.8.1. - Constatado aumento do valor de combustível, que inviabilize a
manutenção do preço contratado inicialmente, as partes poderão repactuar o
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valor do contrato para a justa remuneração, utilizando o critério definido para
apurar o percentual de reajuste de combustível adotado pela licitação
específica promovida pelo Município, observado o disposto no item 2.3.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
3.1. - São obrigações das partes:
I – DO CONTRATANTE:
a) Notificar a CONTRATADA através da Secretaria Municipal de Educação,
fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas na prestação do
serviço.
b) O Contratante se obriga a proporcionar ao Contratado todas as condições
necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente
contrato, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93.
c) Comunicar ao CONTRATADO toda e qualquer ocorrência relacionada com a
prestação do serviço, diligenciando nos casos que exigem providências
corretivas.
d) Providenciar os pagamentos ao CONTRATADO à vista das Notas
Fiscais/Faturas devidamente atestadas, nos prazos fixados.
e) O Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os
serviços, se considerados em desacordo com os termos do presente contrato.
f) Fornecer cronograma mensal das viagens.
II – DA CONTRATADA:
a) Prestar o serviço em estrita observância às condições previstas neste
contrato e na proposta.
b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da prestação do serviço
objeto desta licitação.
c) Manter durante o período de execução dos serviços contratados, as
condições de regularidade junto ao FGTS, INSS, apresentando os respectivos
comprovantes, bem como as condições de qualificação exigidas na licitação.
d) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões até
o limite fixado no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.
e) Manter apólice de seguros de passageiros.
f) Manter motorista habilitado na categoria “d”, com idade superior a 21 anos.
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g) Prestar os serviços e manter o veículo nas condições determinadas no
Código de Trânsito Brasileiro, para transporte escolar, em especial os arts 136
a 139.
h) Substituir por veículo similar ao apresentado na proposta comercial, o
veículo que necessitar de manutenção preventiva ou corretiva, de forma a não
interromper a prestação dos serviços.
i) É proibido o transporte de passageiros que não sejam alunos.
j) Apresentar a atualização, a cada 180 dias, da Certidão Negativa de Débito
Trabalhista (CNDT) referida na Lei nº 12.440 de 07.07.2011.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. - As despesas decorrentes desta contratação correrá pelas dotações
orçamentárias nº
02.05.10.12.361.0239.2255.3.3.90.39.00
02.05.10.12.361.0239.2255.3.3.90.36.00
02.05.10.12.362.0239.2207.3.3.90.39.00
02.05.10.12.364.0239.2066.3.3.90.36.00
02.05.10.12.364.0239.2066.3.3.90.39.00
02.05.10.12.365.0239.2577.3.3.90.39.00
02.05.10.12.365.0239.2577.3.3.90.36.00
02.05.10.12.365.0239.2578.3.3.90.36.00
02.05.10.12.365.0239.2578.3.3.90.39.00
02.05.30.12.361.0239.2265.3.3.90.36.00
02.05.30.12.361.0239.2265.3.3.90.39.00
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA
5.1. - O prazo de vigência deste contrato será até 31/12/2018, contados da
data de sua assinatura.
5.2. - A prorrogação do prazo contratual poderá ocorrer, a critério do
Contratante, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.
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CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO
6.1. - A CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes
casos:
a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA;
b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da
CONTRATADA;
c) O conhecimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da
CONTRATADA;
d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do
Estatuto das Licitações;
e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do Contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
7.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato,
erros ou atrasos no cumprimento do contrato, infringência do art. 71 da Lei
Federal 8.666/93 e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
7.1.1. advertência;
7.1.2. multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de
atraso, prestação do serviço, sobre o valor da parcela, por ocorrência;
7.1.3. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do
contrato, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com a conseqüente
rescisão contratual, quando for o caso;
7.1.4 - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos:
a) inobservância do nível de qualidade dos serviços;
b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros;
c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal
da Contratante;
d) descumprimento de cláusula contratual.
7.2 - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se
de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o
direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e
contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
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7. 3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
o contratante promova sua reabilitação.
7. 4. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao
Município de Baldim, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data
da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas
devidas pelo Município, quando for o caso.
CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO
8.1. - O extrato do presente contrato será publicado no órgão de divulgação
oficial do Município, que é o quadro de avisos afixado no hall da Prefeitura,
conforme dispõe a Lei Municipal nº 504/2001.
CLÁUSULA NONA - DA NOVAÇÃO
9.1. - Toda e qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE na exigência do
cumprimento do presente contrato, não constituirá novação, nem muito menos,
a extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma ser exigida a qualquer
tempo.
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS OMISSOS
10.1. - Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidas com base
na Lei nº 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, cujas
normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se
faça aqui menção expressa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
11.1. – O Regime de Execução do presente contrato é de Execução Indireta
“empreitada por preço unitário”.
11.2. – somente haverá prestação de serviços em dia letivos, assim definidos
pela Secretaria Municipal de Educação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO

12.1. - O setor competente para fiscalizar o objeto contratado será a Secretaria
Municipal de Educação., observados os artigos 73 a 76, da Lei Federal n.º
8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
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13.1. - Fica eleito o foro da comarca de Sete Lagoas/MG, para solucionar
quaisquer dúvidas quanto à execução do presente contrato.
E, por estarem justas, as partes firmam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Baldim-MG, 16 de Fevereiro de 2018.

_____________________________
MUNICÍPIO DE BALDIM

Testemunhas: ______________________
CPF nº:

___________________________
CONTRATADA

________________________
CPF nº
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CONTRATO Nº 054/2018

O MUNICÍPIO DE BALDIM, CNPJ Nº 18.116.129/0001-25, com sede na Rua
Vitalino Augusto, 635, Centro, na cidade de Baldim/MG, a seguir denominado
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Alex
Vander de Souza Martins; e a empresa VANDER LUCIO DE SIQUEIRAVANDER TUR, CNPJ Nº29.401.497/0001/31, com sede na Rua João Afonso
Marcelino, nº81-A, Centro, Baldim-MG, CEP. 35.732-000,
a seguir
denominada CONTRATADA, neste ato representada por VANDER LUCIO DE
SIQUEIRA, CPF: 780.440.496-49, CI. M-5.876.738 SSP/MG, resolvem firmar o
presente contrato para contratação de serviços de transporte escolar, como
especificado no seu objeto, em conformidade com o Processo Licitatório nº
002/2018, na modalidade Pregão Presencial nº 002/2018, do tipo menor preço,
sob a regência da Lei Federal n.º 8.666/93, mediante as seguintes cláusulas e
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. - Contratação de serviços de transporte escolar, conforme especificado no
anexo I a este instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
2.1. - Dos preços
2.1.1. - O contratante pagará ao contratado o valor de R$ 946,40
(NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVO) por
viagem pelos dois percursos, estimando-se o número de 22 ( vinte e duas )
viagens por mês
e o valor mensal em R$20.820,80
(VINTE MIL,
OITOCENTOS E VINTE REAIS E OITENTA CENTAVOS).
Percurso

Nº estimado Distância
Valor
de
viagens percorrida
Km
por mês
por viagem/
media diaria

Percurso: Saída de Baldim às
05:30hs,para Vargem Grande,
Vila Amanda, São
Vicente,Baldim.Totalizando
22km.

22

44

7,00
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Percurso: Saída de Baldim
às11: 20h; para São
Vicente,Vila Amanda, Vargem
Grande. Totalizando 22 km
Percurso: Saída de Baldim
às17: 00hs para o Distrito de
São Vicente, Baldim, Sete
Lagoas, Faculdade Promove,
Santo Agostinho, Ciências da
vida, Escola Técnica, Facsete,
Unopar, SENAC, UNA,
UNIFEMM.
Totalizando 76 km

22

152

4,20

14.044,80

Percurso: Saída de Sete
Lagoas às 22:00 h saindo
UNIFEMM,passando pelas
demais faculdades e retornando
a Baldim e São Vicente.
Totalizando 76 km.
2.1.2. – O valor a ser pago mensalmente, será apurado pela somatória de
todas as viagens realizadas no mês anterior.
2.1.3. - O pagamento será realizado mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês
subseqüente ao que foi efetuada a prestação dos serviços, mediante
apresentação das respectivas notas fiscais/faturas.
2.1.4 – O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas
de suas exigibilidades e, só será efetuado mediante comprovação de
regularidade das obrigações fiscais, trabalhistas e em especial junto ao INSS,
relativamente à competência imediatamente anterior aquela a que se refere à
remuneração auferida.
2.1.5. - Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto
houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.
2.2. - Os preços referidos na proposta, incluem todos os custos e benefícios
decorrentes da prestação do serviço, de modo a constituírem a única e total
contraprestação pela execução do contrato.
2.3. – O gasto com combustível corresponde a 30% (trinta por cento) do valor
total da viagem/dia.
2.4. - Os preços referidos no item 2.1.1, incluem todos os custos e benefícios
decorrentes da prestação de serviços, de modo a constituírem a única e total
contraprestação pela execução do contrato.
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2.5. - O Município poderá sustar o pagamento a que a contratada tenha direito,
enquanto não sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes da
contratação e/ou não recolhimento de multa aplicada.
2.6. - Os pagamentos efetuados à CONTRATADA não a isentarão de suas
obrigações e responsabilidades vinculadas à execução do contrato,
especialmente aquelas relacionadas com a qualidade.

2.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados,
provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser
acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de
seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora
serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por
cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte formula:
I= (TX/100)
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
2.9 . - Dos reajustes
2..1.- Por força das Leis Federais nº 9.069/95 e 10.192/2001, o valor deste
Contrato será reajustado mediante iniciativa da CONTRATADA, desde que
observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, a contar da data limite para a
apresentação da proposta ou do último reajuste, tendo como base a variação
de índice oficial.
2.7.2. - Decorrido o prazo acima estipulado, os preços unitários serão
corrigidos monetariamente pelo INPC (IBGE) ou outro índice que venha a
substituí-lo por força de determinação governamental.
2.3.3 - A aplicação do índice dar-se-á de acordo com a variação acumulada do
INPC (IBGE) ocorrida nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores.

2.8. – Da revisão de preços
R . Vitalino Augusto, 635, centro, Baldim/MG, CEP 35732000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALDIM
CNPJ: 18.116.129/0001-25
2.8.1. - Constatado aumento do valor de combustível, que inviabilize a
manutenção do preço contratado inicialmente, as partes poderão repactuar o
valor do contrato para a justa remuneração, utilizando o critério definido para
apurar o percentual de reajuste de combustível adotado pela licitação
específica promovida pelo Município, observado o disposto no item 2.3.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
3.1. - São obrigações das partes:
I – DO CONTRATANTE:
a) Notificar a CONTRATADA através da Secretaria Municipal de Educação,
fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas na prestação do
serviço.
b) O Contratante se obriga a proporcionar ao Contratado todas as condições
necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente
contrato, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93.
c) Comunicar ao CONTRATADO toda e qualquer ocorrência relacionada com a
prestação do serviço, diligenciando nos casos que exigem providências
corretivas.
d) Providenciar os pagamentos ao CONTRATADO à vista das Notas
Fiscais/Faturas devidamente atestadas, nos prazos fixados.
e) O Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os
serviços, se considerados em desacordo com os termos do presente contrato.
f) Fornecer cronograma mensal das viagens.
II – DA CONTRATADA:
a) Prestar o serviço em estrita observância às condições previstas neste
contrato e na proposta.
b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da prestação do serviço
objeto desta licitação.
c) Manter durante o período de execução dos serviços contratados, as
condições de regularidade junto ao FGTS, INSS, apresentando os respectivos
comprovantes, bem como as condições de qualificação exigidas na licitação.
d) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões até
o limite fixado no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.
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e) Manter apólice de seguros de passageiros.
f) Manter motorista habilitado na categoria “d”, com idade superior a 21 anos.
g) Prestar os serviços e manter o veículo nas condições determinadas no
Código de Trânsito Brasileiro, para transporte escolar, em especial os arts 136
a 139.
h) Substituir por veículo similar ao apresentado na proposta comercial, o
veículo que necessitar de manutenção preventiva ou corretiva, de forma a não
interromper a prestação dos serviços.
i) É proibido o transporte de passageiros que não sejam alunos.
j) Apresentar a atualização, a cada 180 dias, da Certidão Negativa de Débito
Trabalhista (CNDT) referida na Lei nº 12.440 de 07.07.2011.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. - As despesas decorrentes desta contratação correrá pelas dotações
orçamentárias nº
02.05.10.12.361.0239.2255.3.3.90.39.00
02.05.10.12.361.0239.2255.3.3.90.36.00
02.05.10.12.362.0239.2207.3.3.90.39.00
02.05.10.12.364.0239.2066.3.3.90.36.00
02.05.10.12.364.0239.2066.3.3.90.39.00
02.05.10.12.365.0239.2577.3.3.90.39.00
02.05.10.12.365.0239.2577.3.3.90.36.00
02.05.10.12.365.0239.2578.3.3.90.36.00
02.05.10.12.365.0239.2578.3.3.90.39.00
02.05.30.12.361.0239.2265.3.3.90.36.00
02.05.30.12.361.0239.2265.3.3.90.39.00
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA
5.1. - O prazo de vigência deste contrato será até 31/12/2018, contados da
data de sua assinatura.
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5.2. - A prorrogação do prazo contratual poderá ocorrer, a critério do
Contratante, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO
6.1. - A CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes
casos:
a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA;
b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da
CONTRATADA;
c) O conhecimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da
CONTRATADA;
d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do
Estatuto das Licitações;
e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do Contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
7.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato,
erros ou atrasos no cumprimento do contrato, infringência do art. 71 da Lei
Federal 8.666/93 e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
7.1.1. advertência;
7.1.2. multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de
atraso, prestação do serviço, sobre o valor da parcela, por ocorrência;
7.1.3. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do
contrato, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com a conseqüente
rescisão contratual, quando for o caso;
7.1.4 - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos:
a) inobservância do nível de qualidade dos serviços;
b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros;
c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal
da Contratante;
d) descumprimento de cláusula contratual.
7.2 - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se
de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o
direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e
R . Vitalino Augusto, 635, centro, Baldim/MG, CEP 35732000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALDIM
CNPJ: 18.116.129/0001-25
contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
7. 3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
o contratante promova sua reabilitação.
7. 4. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao
Município de Baldim, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data
da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas
devidas pelo Município, quando for o caso.
CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO
8.1. - O extrato do presente contrato será publicado no órgão de divulgação
oficial do Município, que é o quadro de avisos afixado no hall da Prefeitura,
conforme dispõe a Lei Municipal nº 504/2001.
CLÁUSULA NONA - DA NOVAÇÃO
9.1. - Toda e qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE na exigência do
cumprimento do presente contrato, não constituirá novação, nem muito menos,
a extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma ser exigida a qualquer
tempo.
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS OMISSOS
10.1. - Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidas com base
na Lei nº 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, cujas
normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se
faça aqui menção expressa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
11.1. – O Regime de Execução do presente contrato é de Execução Indireta
“empreitada por preço unitário”.
11.2. – somente haverá prestação de serviços em dia letivos, assim definidos
pela Secretaria Municipal de Educação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO

12.1. - O setor competente para fiscalizar o objeto contratado será a Secretaria
Municipal de Educação., observados os artigos 73 a 76, da Lei Federal n.º
8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
13.1. - Fica eleito o foro da comarca de Sete Lagoas/MG, para solucionar
quaisquer dúvidas quanto à execução do presente contrato.
E, por estarem justas, as partes firmam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Baldim-MG, 19 de Fevereiro de 2018.

_______________________________
MUNICÍPIO DE BALDIM

Testemunhas: ______________________
CPF nº:

___________________________
CONTRATADA

________________________
CPF nº
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