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CONTRATO N.º 010/2018 
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 658/2018 
 
 

CONTRATO, QUE ENTRE PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JACIARA E A ASSOCIAÇÃO 
CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE 
AGRICULTORES FAMILIARES, PARA O FIM 
QUE ESPECIFICA. 

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede à Av. Antônio Ferreira Sobrinho, nº. 1075, Centro, nesta cidade 
de Jaciara, Estado de Mato Grosso, inscrito no C.N.P.J sob o nº 03.347.135/0001-
16, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, Sr. ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, brasileiro, 
cirurgião dentista, portador da Cédula de Identidade RG n.° 052839-2 SSP/MT e 
inscrito no CPF sob o n.° 420.058.681-91, e por outro lado ASSOCIAÇÃO 
CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE AGRICULTORES FAMILIARES, detentora 
do CNPJ nº 23.040.383/0001-27, com sede à Av. Ipiranga, nº 1715, Sala 06, Bairro: 
Jardim Independência, na cidade de Cuiabá-MT, neste ato representado pelo Sr. 
João Paulo Mattos Moura, portador do RG n.º 1094236-0 SSP/MT e do CPF n.º 
689.544.501-30, doravante denominado (a) CONTRATADO (A), fundamentados 
nas disposições da Lei nº 11.947/2009 e da Lei nº 8.666/93, e tendo em vista o que 
consta na Chamada Pública nº 001/2015, resolvem celebrar o presente contrato 
mediante as cláusulas que seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: 
É objeto desta contratação é a “Aquisição de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar e empreendedor familiar rural para atender a demanda 
dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino do Município de 
Jaciara-MT”, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo 
com a Chamada Pública n.º 001/2018, 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 na Cláusula Quarta 
deste Contrato. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: 
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO 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. 
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CLÁUSULA QUARTA: 
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no 
quadro), de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) 
receberá o valor total de R$ 46.125,00 (Quarenta e seis mil, cento e vinte e 
cinco reais). 
 
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. 
 
Ítem Descrição Qtde Unid. Valor Unit. Valor Total 

32 

FRANGO, COXA E SOBRECOXA, resfriado, em 
kg. Embalagem em filme PVC transparente ou 
saco plástico transparente, contendo 
identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de 
acordo com as Portarias do Ministério da 
Agricultura 

1000 KG R$ 10,30 R$ 10.300,00 

33 

PEITO DE FRANGO, resfriado, em kg. 
Embalagem em filme PVC transparente ou saco 
plástico transparente, contendo identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade, 
marcas e carimbos oficiais, de acordo com as 
Portarias do Ministério da Agricultura 

800 KG R$ 11,50 R$ 9.200,00 

34 

BEBIDA LÁCTEA – embalagem com 1000ml, 
leite pasteurizado podendo ser integral ou não, 
contendo açúcar, preparado com fruta, sabor 
morango, espessante, amido modificado, 
conservante sorbato de potássio, aromatizado, 
corante natural, fermento láctico, com 
identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade e peso líquido. O produto 
deverá ter registro no Ministério da Agricultura 
e/ou Ministério da Saúde.  

400 LIT. R$ 4,80 R$ 1.920,00 

35 

MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS, massa 
seca contendo farinha de trigo especial, ovos e 
glúten, fabricado a partir de matérias-primas sãs 
e limpas, não deverá apresentar sujidade, bolor, 
manchas ou fragilidade à pressão dos dedos, 
embalagem primária, sacos de polietileno 
transparente, atóxico, com tabela de composição 
nutricional, pacotes de 500g, embalagem 
contendo informações dos ingredientes, 
composição nutricional 

200 KG R$ 5,30 R$ 1.060,00 

36 FARINHA, de MANDIOCA, grupo seca, 50 KG R$ 8,40 R$ 420,00 
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subgrupo fina, tipo 1. Apresentação: crua, de 
primeira qualidade, fabricada a partir de matéria-
prima sã e limpa, deve estar isenta de 
contaminantes físicos, químicos ou biológicos, 
não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. 

37 

MANDIOCA DESCASCADA, em quilo, de 
primeira qualidade, descascadas e cortadas em 
roletes e congelada, tamanho e conformação 
uniforme. 

500 KG R$ 5,85 R$ 2.925,00 

38 

QUEIJO MUSSARELA em barra de 4 Kg 
resfriado, com identificação do produto, prazo de 
validade e peso líquido. O produto deverá ter 
registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da saúde. 

20 KG R$ 120,00 R$ 2.400,00 

41 

POLPA DE FRUTA CONGELADA, pacote de 
1,0kg sem açúcar, natural, sabor acerola, com 
aspecto cor, cheiro e sabor próprio, 
acondicionado em saco plástico transparente, 
devendo conter identificação do produto, marca 
do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O 
produto deverá ter registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.com registro 
no Ministério da Agricultura. 

300 KG R$ 17,90 R$ 5.370,00 

42 

POLPA DE FRUTA CONGELADA, pacote de 
1,0kg sem açúcar, natural, sabor caju, com 
aspecto cor, cheiro e sabor próprio, 
acondicionado em saco plástico transparente, 
devendo conter identificação do produto, marca 
do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O 
produto deverá ter registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.com registro 
no Ministério da Agricultura. 

400 KG R$ 17,90 R$ 7.160,00 

43 

POLPA DE FRUTA CONGELADA, pacote de 
1,0kg sem açúcar, natural, sabor manga, com 
aspecto cor, cheiro e sabor próprio, 
acondicionado em saco plástico transparente, 
devendo conter identificação do produto, marca 
do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O 
produto deverá ter registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.com registro 
no Ministério da Agricultura. 

300 KG R$ 17,90 R$ 5.370,00 

TOTAL R$ 46.125,00 

  
CLÁUSULA QUINTA: 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte 
dotação orçamentária:  
 
01.05.01.12.306.0027.2422.0000.3.3.90.30 - Manutenção com Produtos da 
Agricultura Familiar para fornecimento da Merenda Escolar. 
 
CLÁUSULA SEXTA: 
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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: 
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: 
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: 
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: 
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; 
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: 
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: 
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato, 
da Secretaria Municipal de Educação, da Entidade Executora, do Conselho de 
Alimentação Escolar - CAE e outras entidades designadas pelo contratante ou pela 
legislação. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.º 001/2018, pelas 
Resoluções CD/FNDE nº. 38/2009, nº 026/2013 e nº 04/2015 do Ministério da 
Educação, pela Lei nº 8.666/1993 e pela Lei nº 11.947/2009, em todos os seus 
termos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre 
as partes, resguardadas as suas condições essenciais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 
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: 
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; 

c) por quaisquer dos motivos previstos em lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: 
Será fiscal do contrato a Sra. ANA CLÁUDIA NASCIMENTO SILVA OLIVEIRA, 
designada como FISCAL DE CONTRATOS da Secretaria Municipal de Educação 
através da Portaria nº 076/2018, de 01/02/2018, à qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso das aquisições, que de tudo dará ciência à 
Administração, conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores 
alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: 
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos 
mediante o cronograma apresentado (Cláusula Quarta) ou até 22 de março de 
2019. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: 
É competente o Foro da Comarca de Jaciara/MT para dirimir qualquer controvérsia 
que se originar deste contrato. 
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 
três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

 
Jaciara – MT, 22 de março de 2018. 
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MUNICÍPIO DE JACIARA 
ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 

ASSOCIAÇÃO CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE AGRICULTORES 
FAMILIARES 

João Paulo Mattos Moura 
 

 
Testemunhas: 
 
 
__________________________               __________________________ 
Nome: Anna Carolina Carvalho de Sousa Fabian     Nome: Tiago Rodrigo Zenkner 
CPF: 020.362.731-81                   CPF: 020.095.671-02 
RG: 1311485-9 SSP/MT                           RG: 1670936-5 SSP/MT 
 


