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CONTRATO Nº. 259/PMLM/2021 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 

DE LAURO MULLER E A SRA. EVA PEDRO, 

AGRICULTOR DO GRUPO INFORMAL. 

 

Preâmbulo  

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAURO MULLER através da SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO E CULTURA, com sede na Rua Valter Veterlly, n° 239, Centro, 

LAURO MULLER- SC, inscrito no CNPJ/MF sob o Nº 82.558.909/0001-24, 

neste ato representado pelo Senhor Secretário de Administração, 

Finanças e Planejamento, por meio do Decreto n° 098/2021, Sr. JOSÉ 

ARTUR FERNANDES, portador da Cédula de Identidade N°. 4.033.961 SSP/SC, 

e inscrito no CPF sob o N°. 044.522.739-71, doravante denominado 

CONTRATANTE. 

  

CONTRATADA: EVA PEDRO, brasileiro, agricultor, inscrito no CPF sob o nº 

020.365.009-35, residente e domiciliado na Estrada Geral Morro da 

Figueira, Morro da Figueira, Lauro Muller/SC, CEP 88880-000, doravante 

denominado CONTRATADO. 

 

ADJUDICAÇÃO: O presente contrato decorre do Edital de Chamamento 

Público 118/PMLM/2021, nos moldes da Lei Nº. 11.947/2009, art. 14, art. 

37 de Constituição Federal, Resolução/FNDE/CD Nº 26/2013 e Lei 

8.666/93, art. 24, legislação correlata, Homologado em 22/10/2021, que 

passa a integrar este contrato independentemente de transcrição e 

demais normas que regem a matéria, mediante as cláusulas e condições a 

seguir  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1. Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, 

oriundos da Agricultura Familiar em cumprimento ao Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), dos alunos da rede Municipal de Ensino do 

Município, para manutenção da alimentação da Rede Municipal de Ensino 

de Lauro Muller/SC, conforme Lei Federal nº 11.947/2009 e Resolução 

Nº26/2013 do FNDE. 

1.2. O valor global estimado para o presente contrato será de até 

R$14.025,00 (quatorze mil e vinte e cinco reais). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA 

1. 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. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA  

1. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

1.1 - Transportar os alimentos conforme as normas da Legislação da 

Vigilância Sanitária, para garantir a integridade e a qualidade dos 

mesmos; 

1.2 – Transportar os alimentos em veículos fechados ou abertos com 

proteção (ex: lona) em perfeitas condições de higiene, para garantir a 

integridade e a qualidade dos alimentos; 

1.3 - Para gêneros alimentícios não perecíveis: os veículos devem ser 

fechados ou abertos com proteção (ex: lona) em perfeitas condições de 

higiene; 
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1.4 - Para gêneros alimentícios perecíveis: deverá ser feito em 

caminhões fechados com temperatura adequada, atendendo as exigências da 

ANVISA; 

1.5 - Assumir como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes do fornecimento de material, mão-de-obra, necessários à boa 

e perfeita entrega dos produtos. Responsabiliza-se, também, pela 

idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou 

subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados à 

Contratante ou a terceiros; 

1.6 – Responsabilizar-se por todos os encargos tributários, sociais e 

previdenciários incidentes sobre os valores incidentes sobre a 

aquisição, comprovando, mediante apresentação de documentos, eventual 

isenção tributária; 

1.7 – Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas neste instrumento; 

1.8 – Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcial, o objeto 

deste edital. 

 

2 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

2.1 – Efetuar, os pagamentos devidos ao CONTRATADO, os descontos e 

recolhimentos previstos em lei; 

2.2 – Fiscalizar a entrega e comunicar possíveis irregularidades a 

Contratada. 

Cabendo a fiscalização deste Contrato a Servidora Municipal BRUNA 

MENDES RIBEIRO ZOMER – NUTRICIONISTA. 

2.3 – Entregar os alimentos/produtos descritos neste edital e anexos, 

nas escolas da rede municipal de ensino, em conformidade com a 

necessidade da Secretaria do Sistema de Educação. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DA INFORMAÇÃO AO MDA 

1.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 SEXTA: DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

1. Os produtos deverão ser entregues parceladamente na Secretaria de 

Educação, conforme necessidade, em até 7 (sete) dias, contados a partir 

da emissão da ordem de fornecimento. 

2. Os produtos deverão ser entregues, de acordo com as características 

exigidas neste edital, assim como com toda a sua documentação;  

3. O prazo de entrega deverá ser rigorosamente cumprido, sob pena de 

aplicação das penalidades previstas neste edital.  

4. O prazo de entrega estabelecido é fixo e improrrogável, salvo motivo 

considerado de “força maior”, previsto em lei, comunicado pela empresa 

vencedora, por escrito, ao Setor responsável do município, antes do 

vencimento do prazo.  

5. Aceito e oficializado por escrito, pelo Setor competente, o prazo de 

entrega será prorrogado automaticamente, e por igual número de dias em 

que perdurar o evento causador do atraso.  

 

CLÁUSULA SETIMA: DO TRANSPORTE E LOCAL DE ENTREGA 

1. Os produtos deste edital serão requisitados parceladamente, de 

acordo com as necessidades do município de Lauro Muller/Secretaria 
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Municipal de Educação/rede municipal de ensino, e deverão ser entregues 

perante solicitação da secretaria, em até 5 (cinco) dias, contados da 

data de recebimento da ordem de fornecimento, pôr conta e risco da 

licitante nas escolas da rede municipal de ensino ou Central de 

Alimentos.  

2. Os produtos deverão estar em perfeito estado de conservação e com as 

respectivas garantias de validade de consumo. 

3. Os alimentos deverão ser entregues em horário a ser estabelecido, 

conforme o ordem de fornecimento. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DO PREÇO 

1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento e transporte do 

produto, os preços unitários propostos que são: 

 

Item Descrição do Material Und Qtd 
UnitMá

x 
 Total 

9 

Pão Integral Caseiro Fatiado: de 

superfície macia, miolo resistente, 

não quebradiço, produzido a base de 

100% de farinha de integral (devendo 

ser utilizado como ingrediente açúcar 

mascavo). Peso médio de 500gr, 

acondicionados em embalagem plástica 

transparente resistente, contendo no 

rótulo: informação nutricional, data 

de fabricação e validade Entregue kg 

Kg  500 14,52 7.260,00 

10 

Pão caseiro Fatiado: de superfície 

macia, miolo resistente, não 

quebradiço, produzido a base de 50% de 

farinha de trigo enriquecida com ferro 

e ácido fólico. Peso médio de 500gr, 

acondicionados em embalagem plástica 

transparente resistente, contendo no 

rótulo: informação nutricional, data 

de fabricação e validade. Entregue em 

kg  

Kg  500 13,53 6.765,00 

TOTAL                                                            R$14.025,60 

 

1.1. Nos preços acima propostos estão computados, além do lucro, todas 

as despesas e custos diretos e indiretos, todas as taxas e impostos, 

seguros, leis sociais, licenças ambientais, tributos de qualquer 

natureza, bem como os serviços de entrega, carga, descarga, 

frete/transporte e demais incidências sobre o preço final do produto.     

2. É vedada a CONTRATADA pleitear qualquer adicional de preços por 

faltas ou omissões que por ventura venham a ser constatadas em sua 

proposta ou, ainda, decorrentes das variações das quantidades   

previstas no parágrafo 1o., do artigo 65, da Lei Nº 8.666/93 e 

alterações subsequentes. 

 

CLÁUSULA NONA: DO PAGAMENTO 

1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos 

produtos, na tesouraria do MUNICÍPIO, mediante apresentação das Notas 

Fiscais/ Faturas acompanhadas das respectivas comprovações de 

fornecimento dos produtos, competente atestadas pelo Setor Responsável, 

e em conformidade ao discriminado no edital e seus anexos. 

1.1. A aprovação da Nota Fiscal se dará mediante o “CERTIFICO” pelo 

responsável do órgão competente de cada ENTIDADE PARTICIPANTE, 
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autorizado para o recebimento, devidamente assinado, datado e com 

aposição do respectivo carimbo funcional, depois de devidamente 

conferidas as quantidades e valores. 

1.2. Na nota fiscal deverá constar, necessariamente o número e a data 

de assinatura do contrato ou documento equivalente ou documento 

equivalente. 

1.3. O prazo de pagamento previsto no item acima, só vencerá em dia de 

expediente normal, na cidade de LAURO MULLER - SC, postergando-se, em 

caso negativo, para o primeiro dia útil subsequente.  

1.4. Havendo atraso no pagamento incidira sobre o valor devido pelo 

CONTRATANTE a atualização financeira até a data do efetivo pagamento, 

calculada pro-rata die pelo índice estabelecido pelo Governo Federal, 

exceto se as ocorrências forem de responsabilidade da CONTRATADA. 

1.5. A CONTRATANTE não efetuará aceite de títulos negociados com 

terceiros, isentando-se quaisquer consequências surgidas e 

responsabilizando a CONTRATADA por perdas e danos em decorrência de 

tais transações. 

1.6. A CONTRATANTE não pagará juros de mora por atraso de pagamento 

referente a serviços com ausência total ou parcial de documentação 

hábil ou pendente de cumprimento de quaisquer cláusulas constantes no 

edital e seus anexos. 

1.7. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 

liquidação, quaisquer obrigações financeiras que lhe forem impostas, em 

virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito de 

reajustamento de preços ou correção monetária. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA VIGÊNCIA 

1. O período de vigência do contrato a ser assinado com a proponente 

vencedora será até 31/12/2021, contado a partir da data de sua 

assinatura, ou até terminar as quantidades previstas, o que ocorrer 

primeiro. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DOS RECURSOS FINANCEIROS 

As despesas decorrentes da presente contrato correrão por conta da 

seguinte dotação orçamentária:  

CÓDIGO REDUZIDO: 54 – EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR 

CÓDIGO REDUZIDO: 54 – FUNDAMENTAL   

CÓDIGO REDUZIDO: 54 – CRECHE 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE POR DANOS 

1. 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-TERCEIRA: DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO 

1. O CONTRATANTE em razão à 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; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA: DAS PENALIDADES E SANÇÕES 
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1. No caso de inadimplência das condições estabelecidas neste Termo 

Contratual, de conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da 

Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, poderá o CONTRATANTE, 

aplicar as seguintes penalidades: 

1.2. No caso de atraso ou negligencia no fornecimento/entrega do 

equipamento, será aplicada multa diária de 0,1% (zero vírgula um por 

cento) calculado sobre o valor global do termo contratual, até o 10º 

(décimo) dia. 

2. Em caso de inexecução parcial ou total deste termo contratual, o 

CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes 

sanções: 

2.1. Advertência;                                                       

2.2. Multa de 10% (dez por cento) do valor global do Termo Contratual;   

2.3. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de 

contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os   motivos determinantes   

da punição ou até que seja promovida   a   reabilitação, perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade; 

3. Os valores das multas serão descontados de qualquer fatura ou 

crédito existente no Órgão   não se efetuando qualquer pagamento de 

fatura, enquanto referida multa houver sido paga ou relevada a 

penalidade aplicada. 

4. O valor da multa será descontado de qualquer fatura ou crédito 

existente na prefeitura municipal de Lauro Muller.   

5. Nenhum pagamento será feito a CONTRATADA, que tenha sido multada, 

antes de paga ou relevada à multa.  

6.Não serão aplicadas as multas decorrentes de "casos fortuitos" ou 

"força maior”, devidamente comprovado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA: DA FISCALIZAÇÃO 

1. A fiscalização se dará pela comissão de merenda escolar da Secretaria 
do Sistema de Educação de Lauro Muller. 

2. Cabendo a fiscalização deste Contrato a Servidora Municipal BRUNA 

MENDES RIBEIRO ZOMER.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA: DA REGÊNCIA 

1. O presente contrato rege-se, ainda, pelo Edital de Chamamento 

Público Nº118/PMLM/2021, pela Resolução CD/FNDE Nº26, pela Lei 

N°11.947/2009 e a Lei 8.666/95 e o dispositivo que a regulamente, em 

todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for 

omisso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA: DAS COMUNICAÇÕES ENTRE AS PARTES 

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, por fax ou e-mail transmitido pelas 

partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA RESCISÃO 

1. Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua 

efetivação, por carta, consoante Cláusula Décima Sétima, 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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d) Decretação de insolvência, falência, pedido d e concordata ou 

dissolução da CONTRATADA; 

e) Alteração do contrato social ou a modificação da finalidade ou da 

estrutura da CONTRATADA, que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a 

execução deste pacto; 

f) Transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este 

Contrato, sem prévia e pressa autorização da CONTRATANTE; 

g) Cometimento reiterado de faltas, devidamente anotadas em registro 

próprio; 

h) No interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com antecedência 

de 15 (quinze) dias, com o pagamento dos objetos adquiridos até a data 

comunicada no aviso de rescisão. 

i) No interesse da Administração, nas hipóteses previstas no Art. 77 da 

Lei n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DO FORO 

1. Fica eleito o Foro da Comarca de Lauro Muller, com renúncia expressa 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir 

quaisquer questões oriundas do presente contrato. 

 

E, assim por estarem, ajustados e contratados, após lido e achado 

conforme, ambas as partes assinam o presente contrato em 03 vias de 

igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo. 

 

Lauro Muller - SC, 22 de outubro de 2021. 

 

 

 

                                                                 

 

MUNICÍPIO DE LAURO MULLER 

JOSÉ ARTUR FERNANDES 

Secretário de Administração, 

Finanças e Planejamento. 

 

 

  EVA PEDRO 

  CONTRATADA 

 

 

 

 

 

 

1ª TESTEMUNHA  2ª TESTEMUNHA 

LAÉRCIO MELLO  AMANDA CUSTODIO 

CPF Nº 489.389.049-20  CPF Nº 067.524.399-82 

Analisado e aprovado pelo Departamento Jurídico. 

 

 

Procuradoria Geral do Município 
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