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CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2022 

 

 

CONTRATO Nº. 20220076 

 

 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   DA 

AGRICULTURA FAMILIAR PARA A 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ PEAE 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/FUNDO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, portadora do CNPJ nº 05.421.110/0001-40, com 

sede na Rua Marechal Assunção, nº 116, Bairro Centro, Senador José Porfírio, representado neste ato pelo Sr. 

Dirceu Biancardi, Prefeito Municipal, portador do CPF nº 596.290.532-68, doravante denominado 

CONTRATANTE, e por outro lado a COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS DA 

TRANSAMAZÔNICA, situado  à  Rodovia Transamazônica, km 27, Vicinal Sul, Zona Rural, Vitória do 

Xingu-PA,    inscrita     no     CNPJ     sob     nº. 10.509.140/0001-43, neste ato representada pelo Sr. Marcos 

Roberto de Sousa Santos, brasileiro, casado, agricultor, portador do RG nº 4840045 SSP/PA e CPF nº. 

787.063.192-20, residente e domiciliado na Rodovia Transamazônica, km 27, Vicinal Sul, Zona Rural, Vitória 

do Xingu-PA, doravante denominada CONTRATADA, fundamentados nas disposições da Lei n°. 11.947/2009 

e da Lei nº 8.666/93, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº. 001/2022, resolvem celebrar o 

presente contrato mediante as cláusulas que seguem: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

 

1.1 É objeto desta contratação a “Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do 

Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Estadual de Alimentação Escolar - 

PEAE”, para alunos da rede da educação básica pública, verba PEAE, semestre de 2022, descritos no 

quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a Chamada Pública nº. 001/2022, o qual fica fazendo 

parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: 
 

2.1 O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao 

CONTRATANTE conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato. 
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CLÁUSULA TERCEIRA: 
 

3.1 O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO, será de até R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA: 

 

4.1 Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de Gêneros 

Alimentícios da Agricultura Familiar, a CONTRATADA receberá o valor total de R$ 44.330,00 (quarenta e 

quatro mil, trezentos e trinta reais). 
ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                              UNIDADE           QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 

010101  LARANJA                                               QUILO                500,00             7,600         3.800,00 

        Fresca, tamanho mediano,  cor  amarela  laranjada,  com 

        aspecto, cor e  cheiro e sabor próprio, com polpa firme 

        e intacta, devendo  ser  bem  desenvolvido,  isenta  de 

        enfermidades, parasitas e  larvas,  material  terroso e 

        sujidades, sem danos  físicos  e mecânicos, oriundos do 

        manuseio e transporte,  de  colheita  recente, livre de 

        resíduos de fertilizantes,  devendo  ser  prioritamente 

        orgânicos e/ou agroecológicos.                          

013736  POLPA DE FRUTA NATURAL INTEGRAL CONGELADA, SABOR ACE  QUILO                250,00            17,130         4.282,50 

        ROLA                                                    

        conservantes e aditivos, embalagem contendo 1kg.        

013737  POLPA DE FRUTA NATURAL INTEGRAL CONGELADA, SABOR GOI  QUILO                250,00            17,130         4.282,50 

        conservantes e aditivos, embalagem contendo 1kg.        

013738  POLPA DE FRUTA NATURAL INTEGRAL CONGELADA, SABOR CUP  QUILO                250,00            17,760         4.440,00 

        UAÇU                                                    

        conservantes e aditivos, embalagem contendo 1kg.        

025904  AÇAÍ                                                  LITRO                250,00            16,500         4.125,00 

        Açaí grosso ou especial (tipo A) é a polpa extraída com 

        adição de água  e  filtração, apresentando acima de 14% 

        de sólidos totais  e  uma  aparência muito densa.       

        Sem                                                     

        conservantes e aditivos,       embalagem       plástica 

        esterilizada contendo 1 litro                           

                                                                

025910  FARINHA DE MANDIOCA                                   QUILO              1.250,00             7,990         9.987,50 

        Produto obtido dos   processos  de  ralar  e  torrar  a 

        mandioca, fina, seca,  branca  ou  amarela,  isenta  de 

        matéria terrosa, fungos ou parasitas e livre de umidade 

        e fragmentos estranhos.                                 

        Embalagem: - Primária: saco de                          

        polietileno atóxico, transparente,   resistente,  termo 

        soldado, com capacidade para 01 kg; - Secundária: fardo 

        plástico, atóxico, resistente,    transparente,   termo 

        soldado ou fechado  com  fita  adesiva plastificada com 

        capacidade para até 30 kg.                              

                                                                

025916  POLPA DE FRUTA NATURAL INTEGRAL CONGELADA, SABOR MAR  QUILO                250,00            18,130         4.532,50 

        ACUJÁ                                                   

        conservantes e aditivos, embalagem contendo 1kg.        

025917  POLPA DE FRUTA NATURAL INTEGRAL CONGELADA, SABOR TAP  QUILO                500,00            17,760         8.880,00 

        EREBÁ                                                   

        conservantes e aditivos, embalagem contendo 1kg.        

 

                                                                                             VALOR GLOBAL R$       44.330,00 
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a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e das 

Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante anexo 

deste Contrato. 

 

b)  O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do preço já 

devem estar incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os encargos 

fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao 

cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA: 

 

5.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 

 
 Exercício 2022 Atividade 0702.123060251.2.028 Manutenção da Alimentação Escolar PEAE - ESTADO, 

Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07 

 

 

CLÁUSULA SEXTA: 
 

6.1 O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea “a”, e após a 

tramitação do processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às 

entregas do mês anterior. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: 

 

7.1 O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do 

CONTRATADO, está sujeito a pagamento de multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela 

vencida. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA: 
 

8.1 O CONTRATANTE se compromete em 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 NONA: 
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9.1 É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo esta responsabilidade à fiscalização. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: 

 

10.1 O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses particulares poderá: 

 

a)  modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, 

respeitando os direitos do CONTRATADO; 

 

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

CONTRATADO; 

 

c) fiscalizar a execução do contrato; 

 

d)  aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 

 

10.2 Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do 

CONTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da 

remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 
 

11.1 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 SEGUNDA: 

 

12.1 A fiscalização da execução desse contrato ficará a cargo do Sr. JEORQUE RAMOS DA SILVA, dignado 

para fiscal do contrato, representando o Contratante, mediante nomeação de servidor especialmente designado 

para este fim, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

 

12.2 O servidor designado anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução deste 

Contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de: 

 

I. Fiscalizar e atestar a prestação de serviços, de modo que sejam cumpridas integralmente as 

condições estabelecidas neste Contrato; 
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II. Comunicar eventuais falhas no fornecimento, cabendo à CONTRATADA adotar as providências 

necessárias; 

 

III. Garantir à CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos relevantes 

relacionados com o fornecimento; 

 

IV. Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, em especial 

aplicações de sanções e alterações do mesmo; 

 

12.2.1 A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da 

CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 

 

13.1 O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº. 001/2022, pela Resolução CD/FNDE nº 

04, de 2 de abril de 2015, pela Lei nº. 8.666/1993 e pela Lei n°. 11.947/2009, em todos os seus termos. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 

 

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

as suas condições essenciais. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 
 

15.1 As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que 

somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento ou por fax, transmitido pelas partes. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 
 

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

Cláusula Décima Quinta, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou 

interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: 

 

a)  por acordo entre as partes; 

 

b)  pela inobservância de qualquer de suas condições; 
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c) por quaisquer dos motivos previstos em lei. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: 
 

17.1 O presente contrato terá vigência de 21 de março de 2022 até 31 de dezembro de 2022, finalizado após a 

entrega total dos produtos mediante o cronograma apresentado (Cláusula Quarta) ou até 31 de dezembro de 

2022.           

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: 
 

18.1 É competente o Foro da Comarca de Senador José Porfírio/PA, qualquer controvérsia que se originar deste 

contrato. 

 

18.2 E para dirimir, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de 

igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

 

Senador José Porfírio/PA, 21 de março de 2022. 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

 CNPJ(MF) nº 05.421.110/0001-40 

CONTRATATE 

 

 

 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

CNPJ n º. 13.810.386/0001-49 
Secretária Municipal de Educação 

 

 

 

COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS DA TRANSAMAZÔNICA  

CNPJ nº. 10.509.140/0001-43 

CONTRATADA 

 

 
Testemunhas: 
 

1. ___________________________                                       2. ___________________________ 
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