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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR Nº70/2019 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2019 

 

  Contrato administrativo que entre si fazem o Município de Planalto e o 
Sr. Luciano Marcelo Fucks, na forma abaixo. 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público 
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, inscrito no CNPJ nº 
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, 
senhor INÁCIO JOSÉ WERLE, em pleno exercício de seu mandato e funções, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto, Estado do 
Paraná, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.846.233-0 e do CPF/MF sob nº 
815.418.219-04. 
CONTRATADO: LUCIANO MARCELO FUCKS, pessoa física, brasileiro, 
agricultor, portador do RG 6.864.702-9 e do CPF nº 029.029.139-90, residente e 
domiciliado na Linha Km 48, Município de Planalto, Estado do Paraná, fornecedor 
do grupo informal, doravante denominado CONTRATADO, com fundamentados 
nas disposições Lei n.º 11.947, de 16/06/2009, e tendo em vista o que consta na 
Chamada Pública nº 001/2019, 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 PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da 
rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada 
pública n.º 001/2019, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, 
independentemente de anexação ou transcrição. Conforme abaixo segue: 

 

LUCIANO MARCELO 
FUCKS              

QUANT. UNID. 
VALOR 

UND. 
TOTAL 

Abóbora Moranga 150 kg   R$2,49  R$373,50 

Abobrinha verde 60  kg  R$2,79  R$167,40 

Alface 285 pés   R$2,82  R$803,70 

Alho 33 kg   R$17,56  R$579,48 

Almeirão 116 maço   R$2,98  R$345,68 

Brócolis 120 kg   R$5,15  R$618,00 
Cebolinha verde em maço 
de 250 gr 

39 maço   R$2,79  
R$108,81 

Chuchu verde claro, verde 
escuro ou branco 

85 kg   R$2,13  
R$181,05 

Couve flor 120 kg   R$5,18  R$621,60 

Couve manteiga 90 maço   R$3,19  R$287,10 
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Maracujá azedo 50 kg   R$12,75  R$637,50 
Milho verde, não 
transgênico e descascado 

383 kg   R$5,38  
R$2.060,54 

Pepino 75 kg   R$2,53  R$189,75 

Pimentão verde 85 kg   R$6,85  R$582,25 

Rabanete 75 kg   R$4,08  R$306,00 

Repolho roxo 300 kg  R$3,38  R$1.014,00 

Repolho verde 171 kg   R$2,01  R$343,71 

Rúcula 250 maço   R$2,98  R$745,00 
Salsinha em maço de 250 
gr 

44 maço  R$2,79  
R$122,76 

Tomate  334 kg   R$5,83  R$1.947,22 

Tomate cereja 46 kg   R$44,38  R$2.041,48 

Vagem 62 kg   R$7,62  R$472,44 

TOTAL R$14.548,97 

 
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 da Agricultura 

Familiar e do Empreendedor Familiar Rural será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 
por Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP por ano civil, referente à sua 
produção, conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

 
CLÁUSULA QUARTA: 
O CONTRATADO FORNECEDOR ou a ENTIDADE ARTICULADORA 

deverão informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores 
individuais de venda dos participantes do 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: 
O início da entrega dos gêneros alimentícios 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 dentro do prazo 
de 12 meses da assinatura do Contrato. 

a) A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos locais, dias e 
quantidades de acordo com a chamada pública n.º 001/2019. 
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b) O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se-á mediante 
apresentação do Termo de Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa 
responsável pela alimentação no local de entrega. 

 
CLÁUSULA SEXTA:  
O Controle de Qualidade dos gêneros alimentícios será de 

responsabilidade da Nutricionista da Secretaria de Educação, o qual deverá atender 
todos os requisitos constantes na Chamada Publica 001/2019. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA:  
a. Grupo Informal:  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$14.548,97 (quatorze mil 
quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos). 

 
CLÁUSULA OITAVA: 
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 NONA: 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das 

seguintes dotações orçamentárias: 
Conta da 

despesa  

Grupo da 

fonte  

 Funcional Programática  Fonte de 

Recurso  

1290 Exercício  07.122.12.361.1201.2039.3.3.90.32.00.00 103 

1300 Exercício 07.122.12.361.1201.2039.3.3.90.32.00.00 115 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: 
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 PRIMEIRA: 
O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos 

para pagamento do CONTRATADO FORNECEDOR, 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 FNDE em tempo hábil. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 
                   Parágrafo Primeiro – À CONTRATADA serão aplicadas multas pela 
CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber: pela inexecução total ou 
parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e 
legislação pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do 
contrato, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à 
empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, sendo que em 
caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 
  Parágrafo Segundo – Pelo retardamento da execução do contrato, 
quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto 
adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de 
licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante o Município de Planalto. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
Nos casos de inadimplência da CONTRATANTE, proceder-se-á 

conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n.º 11.947, de 16/06/2009 e demais legislações 
relacionadas. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 

(cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congêneres, dos produtos 
participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 
para Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 05 

(cinco) anos as Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento, 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 SEXTA: 
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 SÉTIMA: 



 

MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº  76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 – CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100  – Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO                         -                     PARANÁ 

 

 

 5 

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 OITAVA: 
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 NONA: 
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria 

Municipal de Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar 
– CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA:  
O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.º 001/2019, 

pela Resolução CD/FNDE n.º 38, de 16/07/2009, pela Lei n.º 11.947, de 16/06/2009, 
em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: 
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo 

formal entre as partes, resguardada as suas condições essenciais. 
 
  CLÁUSULA VIGÊSIMA SEGUNDA: 

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 fac-simile transmitido pelas partes. 

 
CLÁUSULA VIGÊSIMA TERCEIRA: 
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua 

efetivação, por carta, consoante Cláusula Vigésima, poderá ser rescindido, de pleno 
direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, 
nos seguintes casos: 

a) por acordo entre as partes; 
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b) pela inobservância de qualquer de suas condições; 
c) qualquer dos motivos previstos em lei. 

 
CLÁUSULA VIGÊSIMA QUARTA:  
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos 

produtos adquiridos ou em até 12 meses da assinatura do Contrato. 
 

CLÁUSULA VIGÊSIMA QUINTA: 
É competente o Foro da Comarca de Capanema, Estado do Paraná 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. 
 
 

 
Planalto-Pr.,23 de abril de 2019.  

 
 
 
_________________________________              _______________________________ 
INÁCIO JOSÉ WERLE                                          LUCIANO MARCELO FUCKS               
MUNICÍPIO DE PLANALTO  
 
 
 
TESTEMUNHAS:......................................................         ........................................................ 
 


