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PROCESSO LICITATÓRIO n° 109/2017    -    CHAMADA PÚBLICA nº. 002/2017 

TERMO DE CONTRATO Nº 282/2017 
 
TERMO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR  

 
Que fazem, o Município de Itanhandu, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa na 
Praça Prefeito Amador Guedes, nº 165 - centro, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 18.186.718/0001-80, 
neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. Evaldo Ribeiro De Barros, brasileiro, casado, 
engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 6.287.519 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 
581.261.048-72, residente e domiciliado à Rua Elisa nº 54, Centro, Itanhandu/MG e o Fundo Municipal 
de Assistência Social, inscrito no CNPJ sob o nº 14.794.823/0001-40, com sede na Rua Manoel 
Carneiro, nº 534, Bairro Nossa Senhora de Fátima em Itanhandu, representado pelo Secretário 
Municipal Sr. Carlos Gonçalves da Fonseca, brasileiro, portador do CPF nº 434.344.606-91 e do RG 
M-3.160.378 – SSP/MG, residente na Rua Dr. Arlindo Luz, nº 33, centro de Itanhandu, doravante 
denominados CONTRATANTES e Diego José Ribeiro da Silva, pessoa física, brasileiro, residente e 
domiciliado na estrada do Monjolo – Sítio Dilu, Itanhandu/MG, portador da cédula de identidade n.° 
MG-13.665.382 SSP/MG e CPF n.º 015.470.716-30, doravante denominado CONTRATADO, as 
partes acima qualificadas celebram, entre si, por este instrumento de contrato, mediante as seguintes 
cláusulas e condições que seguem: 
 
CLÁUSULA DA REGÊNCIA 
O presente contrato trata-se de um contrato administrativo e rege-se, pelas normas da Lei 8.666 de 21 
de junho de 1993 e alterações posteriores, tem base na CHAMADA PÚBLICA 002/2017. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR para atender as necessidades de compra de alimentos para os frequentadores dos 
programas de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social (SMDS, CASI, CRAS, 
CONVIVER E CONSELHO TUTELAR) do Município de Itanhandu, descritos nos itens enumerados 
na Cláusula sexta, todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA n.º 002/2017, o qual fica fazendo 
parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: 
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao 
CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar parte integrante deste Instrumento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: 
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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) 
por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar, conforme Art. 32 da Resolução nº 26 de 17 de junho de 2013. 
 
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 a o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios 
da Agricultura Familiar, 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 autorização de 
fornecimento, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do fornecimento até o término 
da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de 2017. 
A) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com 
CHAMADA PÚBLICA n.º 002/2017. 
 
B) 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 produtos, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 960,00 
(Novecentos e Sessenta Reais), conforme listagem a seguir: 
 

Item Produto Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total 
16 IOGURTE LITRO 120 R$ 8,00 960,00 

CLÁUSULA SÉTIMA: 
No valor mencionado na cláusula sexta 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 da seguinte dotação orçamentária, do 
orçamento do exercício de 2017: 
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CONVIVER: 78 - 02.04.03.08.241.0004.2083 - Manutenção das Atividades do Grupo da 3ª Idade - 
Conviver (FMAS) 
3.3.90.30.00/100/156/256 - Material de Consumo 
CASI: 102 - 02.04.03.08.243.0046.2089- Manutenção do CASI (FMAS) 
3.3.90.30.00/100/156/256 - Material de Consumo 
CRAS (PAIF) – 132 - 02.04.03.08.244.0040.2093 - Manutenção do Programa CRAS (FMAS) 
3.3.90.30.00/100/129/229 - Material de Consumo 
SCFV (CREMI/PROMIRIM/PROJOVEM): 145 - 02.04.03.08.244.0051.2112 - Manutenção das 
Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (FMAS) 
3.3.90.30.00/129/229 - Material de Consumo 
 
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: 
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 DÉCIMA PRIMEIRA: 
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 DÉCIMA SEGUNDA: 
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 DÉCIMA TERCEIRA: 
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A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 
O presente contrato rege-se, ainda, pela CHAMADA PÚBLICA n.º 002/2017, pela Lei 11.326/2006, 
Lei 12.512/2011 e pela Lei 8.666/93 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: 
Fica eleito o Foro da Comarca de Itanhandu/MG para dirimir quaisquer dúvidas a respeito do 
cumprimento do presente Contrato. 
 

E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em três vias em originais 
de igual teor e forma que, após lido e achado conforme, é assinado pelas partes, juntamente com 
duas testemunhas. 

Itanhandu/MG, 02 de Outubro de 2017. 
 

__________________________________ 
C O N T R A T A N T E

Evaldo Ribeiro de Barros 
PREFEITO MUNICIPAL 

_____________________________________ 
C O N T R A T A D O

Diego José Ribeiro da Silva 
AGRICULTOR FAMILIAR 

 

__________________________________ 
C O N T R A T A N T E

Carlos Gonçalves da Fonseca 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

_____________________________________ 
Gustavo Levenhagen Moura 

ASSESSOR JURÍDICO OAB/MG 61.146 

 
TESTEMUNHAS: 
 
__________________________________ 

CPF: ______________________________ 

__________________________________ 

CPF: ______________________________ 


