
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 
CNPJ: 01.613.101/0001-09 
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, CEP: 88125-000 
Fone: 48-32770122 – R-202 
www.pmspa.sc.gov.br                     licitacoes@pmspa.sc.gov.br 
 

 
@prefeiturasaopedrodealcantara            Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara    

1 

 

 

 

 

 

 [Digite o 
subtítulo do 
documento] 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 

CONTRATO 
28.2021 

 

 

 

http://www.pmspa.sc.gov.br/
mailto:licitacoes@pmspa.sc.gov.br


ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 
CNPJ: 01.613.101/0001-09 
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, CEP: 88125-000 
Fone: 48-32770122 – R-202 
www.pmspa.sc.gov.br                     licitacoes@pmspa.sc.gov.br 
 

 
@prefeiturasaopedrodealcantara            Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara    

2 

CONTRATO n.º 28/2021 

 
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE 

CHAMADA PÚBLICA nº36.15/2021 

 
Chamada Pública nº 36.15/2021, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da 
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei nº 
11.947/2009 e Resoluções do FNDE relativas ao PNAE. 
VALIDADE: 31 DE DEZEMBRO DE 2021. 
 
O MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrita no CNPJ/MF sob n.º 01.613.101/0001-09, com sede na Praça Leopoldo Francisco 
Kretzer, 01, Centro, torna público que realizará CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR 
FAMILIAR RURAL, com dispensa de licitação, da forma como autoriza o inciso XXX, do art. 24, 
da Lei nº 8.666\1993 e §1º do art.14, da Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009, no âmbito do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE. Os interessados (Grupos Formais, Informais 
ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a documentação para fins de Habilitação e 
Projeto de Venda até o dia 02 e Setembro de 2021, às 08h30min, na Prefeitura Municipal de 
São Pedro de Alcântara. A abertura dos envelopes com o julgamento das propostas ocorrerá 
no dia 02 e Setembro de 2021, as08h30min, em sessão aberta à participação de todos os 
interessados.  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 
1.1- O objeto da presente CHAMADA PÚBLICA é a aquisição de gêneros alimentícios 
da agricultura familiar e do empreendedor rural, priorizando-se os alimentos orgânicos 
e/ou agroecológicos, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação 
Escolar no âmbito das unidades de ensino do Município de São Pedro de Alcântara. A 
descrição e a especificação detalhada do serviço e das tarefas que o compõem 
constam do Termo de Referência, constante no Anexo I. 
1.2- Nos termos do § 2º do art. 20 da Resolução nº 26, de 17 de Junho de 2013 
“Considera-se chamada pública o procedimento administrativo voltado à seleção de 
proposta específica para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura 
Familiar e/ou Empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações”. 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA:  
2.1 O Contratado se compromete a entregar os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao 
Contratante conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar nos locais e quantidades determinados pela Secretaria de Educação e Cultura e 
Desporto.  
2.2 O termo de recebimento dos alimentos (conforme modelo anexo ao processo de chamada 
pública) deverá assinado por representante do Contratante e representante do Contratado, 

além da ciência da Entidade Articuladora, no caso de Grupos Informais.  
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CLÁUSULA TERCEIRA: 
3.1 O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural, 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 QUARTA: 
4.1 O Contratado 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 QUINTA: 
5.1 O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da Ordem 
de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do fornecimento até o 
término da quantidade adquirida ou até o vencimento do prazo de vigência deste 
instrumento.  
a) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades determinados 
pela Secretaria de Educação e Cultura.  
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: 
6.1 Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de 
Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o Contratado receberá o valor total de 
R$ 12.190,00 (doze mil, cento e noventa reais), conforme listagem anexa a seguir:  
1.Nome do Agricultor Familiar: Valkiria Buss Nack 
2. CPF: 049.915.429-01 
3. DAP: SDW0049915429010912190147 
4.Produto:  

04 Bolacha Caseira Integral, composto por farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, açúcar mascavo, manteiga, ovo, leite, linhaça, gergelim, fermento em pó. Sem 
gordura trans. Em pacotes plásticos resistentes de 1 kg cada, com identificação do produtor, 
informação nutricional, ingredientes, data de fabricação, prazo de validade. 

05 Bolacha Caseira Coco, composto por farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, 
amido de milho, coco ralado, manteiga, ovo, leite, fermento em pó. Sem gordura trans. Em 
pacotes plásticos resistentes de 1 kg cada, com identificação do produtor, informação nutricional, 
ingredientes, data de fabricação, prazo de validade. 

 
 5.Unidade : 

Kg 

Kg 
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6.Quantidade/ Unidade: 

265 

265 

 
7. Preço Proposto: 

R$23,00 

R$23,00 

 
8. Valor Total:  

R$6.095,00 

R$6.095,00 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: 
7.1 No valor mencionado na cláusula quarta 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.  
7.2 A recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do 
Contrato somente poderá ser dada se a sua ocorrência era imprevisível no momento da 
contratação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pelo Contratado (requerimento, 
planilha de custos e documentação de suporte).  
CLÁUSULA OITAVA: 
8.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações 
orçamentárias do ano de 2020: Dotação orçamentária: Órgão: 04- Secretaria de Educação e 
Cultura Unidade: 01– Secretaria de Educação e Cultura Projeto/Atividade: 2.004 –  
Oferta de Alimentação Escolar Despesa:  
04.02.2.020.3.3.90.00.00.00.00.00.03.1223 (170) 
04.02.2.020.3.3.90.00.00.00.00.00.01.1191 (26) 
04.02.2.020.3.3.90.00.00.00.00.00.03.1222 (171) 
04.02.2.020.3.3.90.00.00.00.00.00.01.1190 (25) 
04.02.2.020.3.3.90.00.00.00.00.00.03.1221 (172) 
04.02.2.020.3.3.90.00.00.00.00.00.01.1188 (23) 
 
CLÁUSULA NONA: 
9.1 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. 9.2 Não será efetuado qualquer pagamento ao 
Contratado enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: 
10.1 O Contratante que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do 
Contratado, deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela 
vencida. Ressalvados os casos quando não efetivados os repasses mensais de recursos do 
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FNDE em tempo hábil.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 
11.1 Os casos de inadimplência do Contratante proceder-se-á conforme o § 1º, do art. 20 da 
Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.  
11.2 A inexecução total ou parcial deste Contrato por parte do Contratado, além de ocasionar 
a aplicação das penalidades aqui enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que 
ocorram quaisquer dos motivos enumerados nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78 da Lei nº 
8.666/93.  
11.3 No caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da lei 8.666/93 fica assegurado e 
reconhecido o direito do Contratante ao ressarcimento de eventuais prejuízos ou ônus 
adicionais decorrentes de novas contratações ou outros gastos imprevistos, além do atraso na 
entrega dos objetos, conforme art. 55, inciso IX da lei 8.666/93.  
11.4 A rescisão do Contrato poderá se dar sob quaisquer das formas delineadas no art. 79 da 
Lei nº 8.666/93.  
11.5 Pela inexecução total ou parcial do Contrato estará o Contratado sujeito às seguintes 
penalidades:  
a) Advertência;  
b) Multa:  
1- De 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, no caso de não cumprimento do prazo de 
entrega ou de execução do serviço Contratado, até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o 
valor do Contrato. 
2- De até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de descumprimento do 
Contrato, ressalvado o disposto no item 1 (um) acima citado; c) Impedimento de licitar e 
contratar com a União, Estados, DF e Municípios pelo período de até 5 (cinco) anos 
consecutivos.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 
12.1 O Contratado deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de 
Venda, ou congênere, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição para 
comprovação.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
13.1 O Contratante se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos 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 DÉCIMA QUARTA: 
14.1 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.  
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 
15.1 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 contrato.  
15.2 Sempre que o Contratante alterar ou rescindir o contrato sem culpa do Contratado deve 
respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe a indenização por despesas já 
realizadas.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 
16.1 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 SÉTIMA: 
17.1 De acordo com o que estabelece o art. 67 e 73, I, “a” da Lei n. 8.666/93, a fiscalização do 
presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto, 
especialmente exercida pelo(a) servidor(a) Rosângela Maria Laurentino, ocupante do cargo de 
Secretária. .  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: 
18.1 O presente contrato rege-se, ainda, pelo Edital de chamada pública n.º 36.15/2021, pela 
Resolução CD/FNDE nº 26/2013 e pela Lei n° 11.947/2009 e o dispositivo que a regulamente, 
em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, subsidiariamente a Lei 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: 
19.1 Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as 
partes, resguardada as suas condições essenciais.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: 
20.1 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, 
transmitido pelas partes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: 
21.1 Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por carta, 
consoante Cláusula Vinte, 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.  
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA 
22.1 O presente contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2021 
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13. CLÁUSULA TREZE - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
13.1. Integram este Contrato, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos Chamada 
Pública de nº 32.13/2021 e a proposta da empresa. 
13.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, da 
Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, da Lei Complementar nº 123, de 
2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente. 
13.3. O foro para dirimir questões relativas ao Contrato será o da Comarca de São José, Estado 
de Santa Catarina, com exclusão de qualquer outro. 

 

São Pedro de Alcântara/SC, 20 de Setembro de 2021. 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 
CHARLES DA CUNHA 
Prefeito Municipal 

 
 
 

VALKIRIA BUSS NACK 
Agricultora Familiar 

 
 

Testemunhas: 
 
Nome: Nome: 
CPF: CPF: 
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