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

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 

CONTRATO Nº. 10/2019 - M.C.A. 

Ref.: Chamamento Público nº. 05/2018 - M.C.A. 

Ref.: Inexigibilidade nº. 2/2019 - M.C.A. 

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE CÉU AZUL, Estado do Paraná, 
pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Av. Nilo Umberto Deitos, 1426, inscrito no 
CNPJ nº 76.206.473/0001-01, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, em pleno 
exercício de seu mandato e funções Sr. GERMANO BONAMIGO, residente e domiciliado nesta 
Cidade, portador do CPF nº . 211.566.389-68 e RG nº. 1.449.599-1-SSP-PR., doravante denominado 
CONTRATANTE e por outro lado Giovanni Edevaldo Willian Bona, com endereço na Colônia Passo 
do Iguaçu, na cidade de União da Vitória - PR., inscrito no CPF: nº. 052.012.589-48, neste ato 
representado pelo mesmo., doravante denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições 
da Lei nº. 11.947/2009 e Resolução nº. 38/2009 e 026/2013, e tendo em vista o que consta na 
Chamamento Público nº. 05/2018 - M.C.A., e no projeto de venda apresentado, resolvem celebrar o 
presente contrato mediante as cláusulas 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 no Chamamento Público nº. 
10/2017 - M.C.A., em conformidade com a Lei nº. 11.947/2009, Resolução nº. 38/2009 e 026/2013. 

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, para fornecimento no ano letivo de 2019, descritos nos itens enumerados na 
Cláusula Sexta, todos de acordo com o CHAMAMENTO PÚBLICO nº. 05/2018 - M.C.A., 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: 
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 - Resolução 026/2013- ME/FNDE Artigo 32. 

CLÁUSULA QUARTA: 
OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão 

informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário -MOA 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 d'as após a 
assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MOA. 
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CLÁUSULA QUINTA: 
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O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento do pedido, 
expedido pelo Departamento de Merenda Escolar, sendo o prazo do fornecimento até o término da 
quantidade adquirida, estimando-se sua retirada até com vigência até o final do ano letivo de 2019. 
a) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com o pedido
expedido pelo Departamento de Merenda Escolar.
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 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$ 
5.180,00 (cinco mil cento e oitenta reais), conforme listagem anexa a seguir: 

1. Nome do Produtor: Giovanni Edevaldo Wiliam Bona
2. CPF: 052.012.589-48
3. DAP:SDW005201258948290616051

E 'f specI Icaçoes: 
Item Qtde Unid. 

01 400 Lts 

Especificação detalhada dos Gêneros Alimentícios 

SUCO CONCENTRADO, de polpa de fruta, sem 
conservantes, com etiqueta de data de fabricação e 
validade, envasado em emb�lagem de vidro de O 1 litro 
(retornável). 

CLÁUSULA SÉTIMA: 

Valor Valor total 
Unit. 

12,95 5.180,00 

TOTAL R$ 5.180,00 

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 das seguintes dotações 

orçamentárias: 

Órgão: 1 O -Secretaria Municipal de Educação 
Unidade orçamentária: 10.40 - Departamento de Merenda Escolar Ensino Fundamental 
Projeto/ Atividade: 1236100072.038000 - Manutenção do Programa Merenda Escolar 
Natureza da despesa: 3.3.90.32.00 - Merenda Escolar 
Fonte de Recursos: 126 
Despesa: 3786 

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: 
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