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CONTRATO Nº 017/2011 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2011 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

VIGÊNCIA: 15 DE MARÇO DE 2011 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011 

 

O MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR, pessoa jurídica de direito público com sede 

administrativa na Av. Vinte e Cinco de Julho, n° 538, Centro, Coronel Pilar, CNPJ n° 

04.215.013/0001-39, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, doravante denominado 

CONTRATANTE e, de outro lado a LUCIANE BRAGA ROSSETTO, brasileira, solteira, 

agricultora, com endereço na Linha São Bartolomeu, s/nº, Coronel Pilar/RS, CPF n° 

012.046.840-90, doravante denominada de CONTRATADA, com fundamento nas disposições 

da Lei nº 11.947/2009 e do edital de Chamamento Público nº 001/2011, resolvem celebrar o 

presente CONTRATO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR para alimentação escolar, mediante 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, ano 2011, descritos nos itens enumerados na Cláusula Terceira, 

todos de acordo com o Chamamento Público nº 001/2011, o qual fica fazendo parte integrante 

do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATADA 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: A CONTRATADA 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 QUARTA: O prazo para entrega das mercadorias deverá observar o 

Calendário de Entregas, sendo o fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 

31/12/2011. 

a) a entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades determinados no 

Edital de Chamamento Público nº 001/2011. 
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b) o recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e 

as NF de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega. 

CLÁUSULA QUINTA: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos 

descritos no Projeto de venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, a CONTRATADA 

receberá o valor total de R$ 1.817,50 (um mil, oitocentos e dezessete reais e cinquenta 

centavos), correspondente à entrega mensal dos gêneros alimentícios constantes na proposta 

de venda, conforme listagem anexa a seguir: 

Item Quant. Unid Descrição do produto Valor global do 
itens R$ 

1 50 kg Abacate em bom estado, nível médio maturação 190,00 

2 120 Kg Aipim com casca e limpo 192,00 
 

4 80 kg Batata branca ou rosa em bom estado 120,00 
 

6 40 Kg Beterraba limpa e em bom estado 68,00 
 

7 17 Kg Brócolis  37,40 
 

8 67 kg Caqui em bom estado e nível médio de maturação 174,20 
 

9 102 Kg Cebola 132,60 
 

10 100 Kg Cenoura limpa e em bom estado 160,00 
 

11 55 kg Chuchu 88,00 
 

12 30 kg Couve folha 48,00 
 

13 17 Kg Couve-flor 35,70 
 

16 18 Kg Limão  64,80 
 

17 44 Kg Moranga 74,80 
 

19 180 kg Tomate em bom estado e nível médio maturação 360,00 
 

20 45 Kg Uva em bom estado e nível médio maturação 72,00 
 

 

CLÁUSULA SEXTA: No valor a ser pago 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 SÉTIMA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta 

das seguintes dotações orçamentárias: 

Órgão 04 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

Atividade 2410 – Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar 

3.3.90.30.00.00 – Material de consumo (4511) 
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Atividade 2423 – Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar 

3.3.90.30.00.00 – Material de consumo (4520) 

Atividade 2420 – Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar 

3.3.90.30.00.00 – Material de consumo (4500) 

CLÁUSULA OITAVA: O CONTRATANTE efetuará o seu pagamento no valor 

correspondente às entregas do mês anterior, no prazo máximo de 15 dias após a entrega. 

Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

CLÁUSULA NONA: Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-á 

conforme o § 1º, do art. 20 da Lei nº 11.947/2009 e demais legislações relacionadas. 

CLAÚSULA DÉCIMA: É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA 

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. 

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O CONTRATANTE em razão as 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 da CONTRATADA; 

b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão da 

CONTRATADA; 

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 da 

CONTRATADA, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da 

remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A multa aplicada após regular processo administrativo 

poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, 

quando for o caso, cobrada judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, da Entidade Executora, do 

Conselho de Administração Escolar – CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O presente contrato rege-se, ainda, pelas disposições 

do Chamamento Público nº 002/10, pela Resolução CD/FNDE nº 38/2009 e pela Lei nº 

11.947/2009 e o dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, 

também, onde o contrato for omisso. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Este contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, 

mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: As comunicações com origem neste contrato deverão ser 

realizadas por escrito. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Este contrato 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 DÉCIMA OITAVA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a 

entrega total dos produtos adquiridos ou até 31/12/2011. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: É competente o Foro da Comarca de Garibaldi para dirimir 

qualquer controvérsia que se originar deste contrato. 

E por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento contratual 

em 03 (três) vias de igual teor e forma, rubricando todas as suas folhas, juntamente com 02 

(duas) testemunhas. 

Coronel Pilar/RS, 15 de março de 2011. 

 

Município de Coronel Pilar 

Adelar Loch 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

Luciane Braga Rossetto 

CPF n° 012.046.840-90 

CONTRATADA 

Testemunhas: 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

Visto. 

Cristiano Salvatori 

OAB/RS n° 45.252 

Assessoria Jurídica 

 


