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INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

Rodovia Papa João Paulo II, 4.000  - Bairro Serra Verde / Belo Horizonte - CEP 31630-901 

Versão v.20.09.2020.

Processo nº 2420.01.0000120/2021-26

Unidade Gestora: Idene/GIS

 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Fundamento: Art. 25, da Lei Federal nº. 8.666/93 C/C Edital de Credenciamento Nº 01/2021.

  

CONTRATO DE PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO,
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE
PASTEURIZADO INTEGRAL, NO ÂMBITO DO “PROGRAMA
DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NA MODALIDADE
DE INCENTIVO À PRODUÇÃO E CONSUMO DE LEITE –
PAA-LEITE. CELEBRAM ENTRE SI O INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS
GERAIS E A [DIGITE AQUI O NOME DA EMPRESA].

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS – IDENE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
04.888.232/0001-89, com endereço na Rodovia Papa João Paulo II, 4000, Edi�cio Gerais, 8° andar, Serra Verde, Belo Horizonte/MG,
CEP 31.630-901, doravante denominado CONTRATANTE, por intermédio do seu Diretor Geral, Senhor [digite aqui o nome],
[nacionalidade], [estado civil], portador da Carteira de Iden�dade nº [digite aqui o número com a Unidade da Federação] e do CPF nº
[digite aqui o número], e de outro lado a [DIGITE AQUI O NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [digite aqui o CNPJ],
estabelecida à [digite aqui o endereço completo da empresa], doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo
Senhor(a) [digite aqui o nome], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador da Carteira de Iden�dade nº [digite aqui o
número com a Unidade da Federação] e do CPF nº [digite aqui o número], resolvem celebrar o presente Contrato, que será regido
pela Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993, legislação correlata e pelo Edital de Credenciamento nº 01/2021 e anexos (Processo nº
2420.01.0000120/2021-26), sob os termos e condições a seguir estabelecidos:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a captação, o beneficiamento e a distribuição de leite pasteurizado integral, no âmbito do
“Programa de Aquisição de Alimentos – Modalidade: Incen�vo à Produção e Consumo de Leite – PAA - Leite”, no lote: _________, até
o limite de _____litros de leite, conforme especificação nos termos do Anexo I do Edital de Credenciamento Nº 01/2021.

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA declara estar de acordo em realizar a captação, o beneficiamento e a distribuição do leite, objeto
deste contrato, com observância às cláusulas pactuadas, respeitando os norma�vos do Programa e sujeitando-se às eventuais
alterações que venham a ser introduzidas no mesmo, bem como às instruções eventualmente baixadas pelo Grupo Gestor do PAA,
que se presumirão conhecidas pela CONTRATADA, quando publicadas em diário oficial ou comunicadas mediante correspondência
expedida, sob registro postal ou protocolo.

Parágrafo Segundo: O total de leite a ser captado e distribuído pela CONTRATADA, previsto neste instrumento,  é de _______ litros,
contemplando uma distribuição mensal de _____ litros que contempla a distribuição de leite para ________dias por
semana, perfazendo um total de _______ entregas por mês, no período de vigência do contrato.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

A vigência deste instrumento será de _________________ até _____________, podendo ser prorrogada mediante a assinatura de
termo adi�vo, se de acordo es�verem as partes, nos termos do ar�go 57 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR:

O valor do presente contrato é de R$ __________ (_________________), e se refere ao fornecimento de _______ litros de leite no
período de vigência es�pulado na CLÁUSULA SEGUNDA.

Parágrafo Primeiro: O IDENE repassará à CONTRATADA o valor de R$2,68 (dois reais e sessenta e oito centavo), este valor é composto
de: R$0,95 (noventa e cinco centavos) para acobertar custos operacionais referente à captação, beneficiamento e distribuição do
produto e R$1,73 (um real e setenta e três centavos) a ser repassado integralmente ao agricultor, por litro de leite entregue.

Parágrafo Segundo: Será processado em favor da CONTRATADA, o ressarcimento do valor recolhido a �tulo de INSS dos agricultores,
pelo leite entregue para o Programa, conforme descrito no item 5.2. O valor de ressarcimento está con�do no valor global do

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
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contrato.

Parágrafo Terceiro: Caso os valores unitários acima estabelecidos sejam alterados por determinação do Governo Federal ou
pelo CONTRATANTE, serão realizados termos adi�vos ao contrato para incorporação dos reajustes.

 

4. CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro: Os pagamentos serão creditados em conta bancária da CONTRATADA, no Banco _______, Agência _______,
Conta Corrente nº_________, até 30 (trinta) dias após o recebimento e aprovação pelo IDENE, da documentação descrita à
CLÁUSULA NONA - DA COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO OBJETO, emi�da pela CONTRATADA. Toda a documentação
mencionada deverá ser assinada pelos responsáveis, conforme modelos estabelecidos. O processo de pagamento será mensal e
deverá ser pe�cionado ao escritório regional do IDENE, respec�vamente responsável pela fiscalização deste instrumento contratual,
em até cinco dias úteis após o fechamento do mês.

Parágrafo Segundo: Para efeito dos pagamentos mensais, será observada a documentação de habilitação atualizada da
CONTRATADA. Caso constatada (s) irregularidade (s), a CONTRATADA será no�ficada para que seja (m) regularizada (s) a (s) pendência
(s).

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DOS TRIBUTOS

5.1. Em relação ao o objeto do presente ajuste, a CONTRATADA fica isenta de efetuar qualquer recolhimento a �tulo de
ICMS, nos termos do Decreto Estadual nº. 43.777/2004, que inseriu por meio de seu Art. 1º, o item 143 ao Decreto nº 43.080, de 13
de dezembro de 2002, nos seguintes termos:

"143 Saída em operação interna de leite des�nado ao Ins�tuto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de
Minas Gerais (IDENE), no âmbito do Programa de Apoio à Produção para o Consumo de Leite - PROGRAMA
LEITE PELA VIDA.
143.1 A isenção de que trata este item aplica-se:
a) à saída de leite do estabelecimento de produtor rural cadastrado no Programa e des�nado a
estabelecimento industrial conveniado com o IDENE;     
b) à saída de leite pasteurizado �po "C" do estabelecimento industrial de que trata a alínea anterior e
des�nado ao IDENE, entregue diretamente em ins�tuição autorizada a efetuar sua distribuição na forma do
Programa.  
143.2 A isenção de que trata este item alcança a prestação de serviço de transporte relacionada com as
operações referidas no subitem anterior.  
143.3 O transporte do leite rela�vo à saída do estabelecimento de produtor rural será efetuado observando-se
o disposto no art. 211 da Parte 1 do Anexo IX.            
143.4 O transporte do leite do estabelecimento industrial para a ins�tuição autorizada fica dispensado de
documento fiscal, desde que a embalagem do leite contenha, de forma indelével, referência ao PROGRAMA
LEITE PELA VIDA e a expressão "VENDA PROIBIDA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA".                 
143.5 O contribuinte que promover a industrialização do leite emi�rá:
a) nota fiscal de entrada global específica, por período de apuração, para cada produtor rural, rela�vamente
ao leite recebido para ser des�nado ao IDENE;            
b) nota fiscal de saída mensal, tendo como des�natário o IDENE, englobando o total das saídas para cada
ins�tuição autorizada, rela�vo ao leite entregue no período.   
143.6 A isenção prevista neste item será aplicada sem prejuízo da opção do produtor rural pelo regime previsto
no Capítulo XX da Parte 1 do Anexo IX ou no Capítulo IV do Anexo XI.
143.7 Fica dispensado o estorno do crédito na saída do leite e na prestação de serviço de transporte
beneficiadas com a isenção prevista neste item".

5.2. Como parte da polí�ca de inclusão produ�va rural, encontram-se  des�nados recursos do convênio para o
ressarcimento à CONTRATADA, pelo recolhimento da alíquota de INSS no patamar de 1,5% sobre o total do leite vendido pelo
produtor, visando garan�r o direito à aposentadoria especial rural dos mesmos. Conforme o Anexo III da IN RBF Nº1867/2019, a
composição da alíquota é discriminada da seguinte forma: 1,2% para a Previdência Social, 0,1% para Grau de Incidência de
Incapacidade Labora�va decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT) e 0,2% para o Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural (SENAR), incidentes sobre a receita bruta da comercialização, mediante dedução desta. O recolhimento deverá ser efetuado até
o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da competência.

5.2.1. É responsabilidade da empresa adquirente o recolhimento das contribuições incidentes sobre a comercialização da
produção rural, conforme Anexo III da IN RBF Nº1867/2019, com fundamentação em: Art. 25 da Lei nº 8.212, de 1991, com a redação
dada pela Lei nº 13.606, de 2018; Art. 6º da Lei nº 9.528, de 1997 com a redação dada pela Lei nº 10.256/01(9).

Parágrafo único:

A CONTRATADA é portanto, nos termos da lei, responsável pelo recolhimento do INSS dos beneficiários produtores vinculados ao
Programa.

5.3. O ressarcimento dos valores pagos a �tulo de INSS será feito mediante a apresentação da seguinte documentação:

5.3.1. Guia GPS paga com a devida auten�cação eletrônica;



29/03/2021 SEI/GOVMG - 27114613 - PADRÃO - Minuta de Contrato

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=31598518&infra_… 3/9

5.3.2. Extrato no qual conste de forma individualizada os dados dos produtores, Nome; CPF; DAP; Quan�dade fornecida;
Valor fornecido e Valor recolhido, datado e assinado pelo representante legal da CONTRATADA.

5.4. O envio do extrato e da GPS quitada deverá ser feito até 30 dias após o fechamento do processo de pagamento.
Enquadrado na mesma regra do documento citado ao item 9.2. A solicitação para o ressarcimento, será feita mediante
pe�cionamento no SEI, com intercorrência direta no processo do presente contrato.

5.5. Fica estabelecido à CONTRATADA a inexistência de responsabilidade da Administração Pública de encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários e comerciais, além de demais contribuições, decorrentes de eventual relação
emprega�cia entre a empresa contratada e o produtor rural.

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As despesas com o fornecimento do objeto deste contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

[ 2421.20.608.064.4381.0001 – 339030 – Fontes 24.1 – 71.3 ]

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA OPERACIONALIZAÇÃO

A execução do objeto deste contrato, nas suas etapas de captação, distribuição e comprovação da entrega do leite, deverá ser
realizado em conformidade com os procedimentos a seguir discriminados, obedecendo às regras do Programa de Aquisição de
Alimentos - Modalidade: Incen�vo à Produção e ao Consumo de Leite – PAA-LEITE.

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente as instruções a seguir, sob risco de incorrer nas penalidades
previstas na CLÁUSULA DÉCIMA e seguintes.

 

7.1. DA UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS GOVERNAMENTAIS:

7.1.1. As interações administra�vas referentes ao presente instrumento se darão prioritariamente por meio do Sistema
Eletrônico de Informações (SEI-MG).

7.1.2.  Os procedimentos operacionais rela�vos aos pe�cionamentos (cadastros, informações diversas e pagamentos), serão
instruídos pelo Manual de Operações Básicas – MOB disponibilizado à CONTRATADA pelo CONTRATANTE.

7.1.3.  Para todos os fins, será de responsabilidade da CONTRATADA a correta u�lização do Sistema, no que tange à inserção
de pe�cionamentos.

7.1.4. Todas as interações deverão seguir a escala hierarquia do Idene, sendo encaminhados inicialmente à coordenadoria
regional responsável pela fiscalização do contrato, e esta dará ciência à gerência de Inclusão social e/ou encaminhará a demanda que
extrapolar suas competências.

7.1.5. Visando a eficiência das interações, àquelas eventuais demandas não previstas para tratamento via pe�cionamento,
serão tratadas por e-mail ins�tucional e vinculadas ao processo SEI do contrato, quando de sua solução.

 

7.2. DOS PROCEDIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DO LEITE IN NATURA:

7.2.1. A Captação do leite in natura será realizada junto aos produtores indicados na proposta de credenciamento e
cadastrados junto ao Idene, conforme destacado no item 7.2.4;

7.2.2. Somente será permi�da a aquisição de leite de produtores que atendam aos requisitos previstos na Resolução GGPAA
Nº. 82/2020 que apresentem a Declaração de Ap�dão ao PRONAF - DAP, regulamentada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA), e ainda realizem a vacinação do rebanho, conforme legislação per�nente.

7.2.3. É expressamente vedada a captação de produtores que residam fora da área de atuação do programa.

7.2.4. Para o cadastramento do produtor que se enquadre no perfil do programa, será necessário: Levantamento dos dados
do produtor; preenchimento do formulário de cadastro; impressão do formulário assinatura do beneficiário produtor; juntada da
documentação comprobatória dos dados apresentados no formulário de cadastro; remessa digital via SEI do referido formulário para
juntada ao processo do contrato. Somente será validado o cadastro que es�ver corretamente preenchido e assinado, pelo produtor,
em todas as páginas que o compõem, o qual somente será considerado completo quando apresentar anexados os seguintes
documentos: extrato da DAP atualizado; cópia da iden�dade; CPF do produtor; comprovante de inscrição CADÚNICO (NIS); ficha
sanitária animal ou cópia do cartão de vacina dos animais devidamente preenchido e carimbado, emi�do por órgão competente;
cópia do cartão bancário do produtor e declaração bancária onde se possa aferir Banco, Agência, Conta e data de abertura de conta
para crédito dos valores devidos aos produtores; comprovante de residência e numero de telefone;

7.2.5. A validação que trata o item 7.2.4, dar-se-á por meio da análise das informações e documentos apresentados no
cadastro produtor. Esta validação será feita exclusivamente por agente público vinculado ao CONTRATANTE, que posteriormente
emi�rá o termo de habilitação. A validação deverá incluir no mínimo as seguintes verificações:

se todas as páginas do cadastro estão assinadas em conformidade com o documento de iden�ficação apresentado;

se todas as informações estão devidamente preenchidas;

se todos os documentos obrigatórios foram apresentados;

se a DAP possui validade adequada ao período previsto de captação;
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se a ficha sanitária animal ou cartão de vacinação do rebanho está atualizado e em nome de um dos �tulares da DAP
apresentada.

7.2.5.1. A validação pode ocorrer ainda de forma presencial, cabendo ao fiscal de contrato determinar a modalidade de
entrevista com o produtor, podendo esta ocorrer na propriedade indicada no cadastro, na sede do IDENE, ou outro local por ele
definido à conveniência da administração. Para tal é imprescindível que conste um telefone do produtor, por meio do qual o mesmo
possa ser contatado para a marcação da entrevista de validação.

7.2.6. É permi�da e incen�vada a inserção de novos produtores ao programa.  O IDENE irá fazer a análise dentro do mês de
solicitação e se possível a habilitação para distribuição no mês subsequente, desde que a documentação seja encaminhada até o 5º
dia ú�l de cada mês. Os cadastros protocolados após o 5º dia ú�l serão processados no mês posterior.

7.2.7. A captação do leite in natura deverá ser realizada na propriedade do produtor ou em tanque comunitário de
expansão, com a u�lização de caminhão tanque refrigerado.

7.2.8. É expressamente vedada a cobrança de frete do produtor.

7.2.9. Para o total de leite adquirido mensalmente de cada produtor, a CONTRATADA deverá emi�r a Nota Fiscal de entrada
(aquisição). A mesma deverá ser arquivada em arquivo do �po [.PDF]e  deverá ser juntada ao processo de pagamento por meio do
"SEI". É necessária, ainda, a entrega da nota fiscal original ao produtor para conhecimento e aferição dos valores que serão pagos
pela CONTRATADA a �tulo de bene�cio pela par�cipação no Programa.

 

7.3. DOS PROCEDIMENTOS DE BENEFICIAMENTO:

7.3.1. As instruções técnicas para a catação, transporte e beneficiamento do leite in natura, são atualizadas pelo Ministério
da Agricultura Pesca e Abastecimento - MAPA, por meio de Instruções Norma�vas. Atualmente estão vigentes às sob os números 76
e 77, ambas de 26 de novembro de 2018;

7.3.2. O leite integral pasteurizado, conforme padrões técnicos especificados na legislação em vigor, deverá ser envasado em
embalagens lacradas de forma a manter a qualidade do produto no modelo padrão a ser indicado pelo CONTRATANTE, garan�ndo a
visibilidade da data de validade, sendo proibida qualquer outra forma de propaganda e/ou publicidade na embalagem.

 

7.4. DOS PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE:

7.4.1. A distribuição do leite pasteurizado integral se dará em unidades recebedoras previamente cadastradas
pelo CONTRATANTE, vinculadas ao processo SEI do contrato. A CONTRATADA deve realizar entregas nas quan�dades e dentro da
periodicidade definida em acordo com a CONTRATANTE e com a Unidade Recebedora BENEFICIADA;

7.4.2. A CONTRATADA deve realizar as entregas do leite na periodicidade definida no parágrafo segundo da CLÁUSULA
PRIMEIRA;

7.4.3. O cadastramento e a vinculação de unidades recebedoras são de responsabilidade do CONTRATANTE. Para cada
unidade recebedora, conforme a demanda e o quan�ta�vo de beneficiários, o CONTRATANTE definirá a cota a ser distribuída,
respeitando a cota máxima do contrato;

7.4.4. Para efeito de controle, as informações e recibos rela�vos à distribuição do leite serão tratados de forma diária;

7.4.5. Para cada distribuição de leite na unidade recebedora deverá ser emi�do um recibo rela�vo ao dia correspondente;

7.4.6. Os parceiros das unidades recebedoras, são orientados pelo CONTRATANTE a não receber o leite sem a apresentação
do recibo de distribuição, o que é expressamente proibido. Os recibos deverão ser assinados pelo agente público em 02 (duas) vias,
devendo ser man�da 01 (uma) via junto à unidade, e 01 (uma) via para composição do processo de pagamento;

7.4.7. Na úl�ma entrega mensal, será emi�do recibo, para assinatura do agente público responsável pelo recebimento e
distribuição de leite, discriminando o quan�ta�vo distribuído no mês;

7.4.8. O transporte do leite até os locais de entrega deverá ser realizado em caminhões refrigerados, e eventuais atrasos, por
mo�vo de força maior, deverão ser imediatamente informados à unidade recebedora, es�mando o novo horário de chegada;

7.4.9. Incumbirá à CONTRATADA organizar a logís�ca de distribuição, de forma a possibilitar a apuração do quan�ta�vo do
leite entregue na unidade recebedora pelo agente público, no momento da entrega, devendo ser resposto, no mesmo dia, o leite que
não apresente condições ideais de consumo e que, porventura, esteja em embalagens danificadas. Desta forma para evitar novo
deslocamento e atrasos na rota de entrega, é recomendável que a CONTRATADA mantenha em cada entrega um quan�ta�vo de leite
para subs�tuir no momento da entrega, qualquer ocorrência de embalagem danificada.

 

7.5. DO CONTROLE DE QUALIDADE

7.5.1. A CONTRATADA é responsável pela qualidade do leite entregue, ou seja, aquele recolhido na unidade recebedora
beneficiada. Devendo garan�r a avaliação técnica em laboratório ou en�dade de pesquisa previamente indicada pela CONTRATADA
ao CONTRATANTE;

7.5.2. Incumbe à CONTRATADA arcar com os custos da avaliação técnica citada no item anterior;

7.5.3. O recolhimento das amostras será realizado sem aviso prévio, pelos técnicos do CONTRATANTE ou por pessoas por ele
autorizadas, mediante apresentação de documento de autorização assinado pelo Fiscal do Contrato, à conveniência da
Administração Pública;
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7.5.4. A CONTRATADA deverá enviar correspondência ao laboratório autorizando o recebimento de amostras
do CONTRATANTE. O resultado das análises será encaminhado à Gerência de Inclusão Social  do IDENE e a fatura para pagamento
será enviada à sede da CONTRATADA;

7.5.5. Para fins de levantamento médio dos custos com a análise, deve à CONTRATADA es�mar no mínimo uma análise
bimestral da qualidade do leite, sem prejuízo do item 7.5.3, e ainda se considerando os testes �sico-químico e microbiológico.

7.5.6.  

8. CLÁUSULA OITAVA: OBRIGAÇÕES DAS PARTES

 

8.1. São obrigações do CONTRATANTE:

8.1.1. Designar e indicar os servidores da Administração que atuarão como gestor e fiscal neste CONTRATO e comunicar à
CONTRATADA acerca de tal designação;

8.1.2. Exercer o controle e fiscalização da execução do presente instrumento, especialmente quanto aos procedimentos
expostos na CLÁUSULA SÉTIMA e das a�vidades desenvolvidas pela CONTRATADA, por meio dos servidores designados como gestor e
fiscal;

8.1.3. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA a�nentes ao objeto
contratual, respeitando as atribuições dos níveis de competência/ responsabilidades: fiscal/gestor do contrato;
coordenadoria/diretoria regional; gerência de inclusão social/diretoria técnica e Diretoria Geral;

8.1.4. Aprovar, por meio do escritório regional, a relação dos beneficiários produtores que irão fornecer o leite para
beneficiamento; 

8.1.4.1. O escritório regional do IDENE apresentará à CONTRATADA a relação das unidades recebedoras cadastradas, em cada
município com as respec�vas cotas de leite, vinculando-as ao contrato por meio do “SEI”.

8.1.5.  Gerenciar, em conjunto com o Comitê Gestor Municipal, o quan�ta�vo de leite a ser entregue pela CONTRATADA nas
unidades recebedoras, de forma a garan�r a conexão entre a quan�dade de leite demandado pela unidade recebedora, e a
quan�dade entrega na mesma;

8.1.6. Receber, conferir e validar os documentos que compõem os processos de pagamento,  verificando a correta execução
do objeto pactuado e tramitação para a sede do órgão para processamento da despesa;

8.1.7. Após o cumprimento do item 8.1.6, o IDENE efetuará os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas neste
CONTRATO, verificada a comprovação da execução do objeto pela CONTRATADA, conforme estabelecido na CLÁUSULA NONA;

8.1.8. Realizar o ressarcimento à CONTRATADA dos valores referentes ao recolhimento do INSS dos beneficiários produtores,
conforme explicitado na CLÁUSULA QUINTA;

8.1.9. Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade verificada nos serviços prestados;

8.1.10. Realizar o recolhimento das amostras para análise da qualidade do leite, conforme consta no item 7.5.3;

8.1.11.  Comunicar ao órgão de inspeção responsável pela qualificação técnica da beneficiadora (SIM, IMA ou SIF) quanto a
quaisquer irregularidades da CONTRATADA das quais o CONTRATANTE tome conhecimento via denúncia ou visita de fiscalização, para
devida verificação e providências;

 

8.2. São obrigações da CONTRATADA:

8.2.1. Prestar os serviços contratados com padrão de qualidade, regularidade, segurança, atualidade e eficiência, conforme
as normas estabelecidas neste CONTRATO, no Edital de Credenciamento nº 01/2021, bem como as legislações per�nentes, devendo
providenciar a imediata reparação de quaisquer irregularidades;

8.2.2. Manter, durante toda a execução do CONTRATO, as condições de habilitação e qualificação exigidas no chamamento e
contratação;

8.2.3. Manter o sigilo e a inviolabilidade dos dados pessoais dos beneficiários fornecedores e consumidores do Programa,
que porventura a contratada tenha acesso, em função da execução dos serviços prestados;

8.2.4. O leite pasteurizado, conforme padrões técnicos especificados na legislação em vigor, deverá ser envasado em
embalagens lacradas, de forma a manter a qualidade do produto e que contenham as logomarcas estabelecidas pelo CONTRATANTE,
vedada qualquer outra forma de propaganda e/ou publicidade;

8.2.5. Indicar um representante ao CONTRATANTE para responder pela execução do contrato, disponível em horário
comercial, por meio telefônico e/ou outro meio eletrônico;

8.2.6. Prestar todos os esclarecimentos ao CONTRATANTE sobre a execução deste contrato e informar, imediatamente,
qualquer fato extraordinário, que ocorra durante a sua vigência, para adoção das medidas cabíveis;

8.2.7. Permi�r e facilitar o acesso de representantes do CONTRATANTE, membros da Controladoria Geral do Estado e do
Tribunal de Contas do Estado, bem como do Ministério da Cidadania - MC, da Controladoria Geral da União e do Tribunal de Contas
da União aos locais de execução deste CONTRATO e a todos os documentos rela�vos à execução do objeto, prestando-lhes todas e
quaisquer informações solicitadas.
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8.3. São obrigações da CONTRATADA especificamente relacionadas à operacionalização do objeto contratual, nos termos
da CLÁUSULA SÉTIMA:

8.3.1. Captar o leite somente dos produtores rurais previamente cadastrados e aprovados pelo CONTRATANTE, respeitando o
percentual mínimo de 30% de produtoras mulheres;

8.3.2. Manter atualizado o Sistema SEI, de acordo com as orientações do CONTRATANTE, condição imprescindível para o
processo de pagamento;

8.3.3. Manter a relação dos produtores vinculados com todas as condições exigidas para habilitação durante todo o período
da captação, principalmente no que se refere à validade da DAP, conforme CLÁUSULA SÉTIMA – DA OPERACIONALIZAÇÃO, cabendo
ainda à CONTRATADA ressarcir aos cofres públicos os valores eventualmente pagos referentes ao leite captado de produtor cuja DAP
tenha vencido ou expirado;

8.3.4. Garan�r a visibilidade da data de validade dos produtos nas embalagens próprias do Programa, bem como todas as
informações necessárias, conforme legislação vigente;

8.3.5. Realizar a entrega do leite em todas as unidades recebedoras, definidas pelo IDENE, nos dias e horários a serem
acordados, na periodicidade definida no parágrafo segundo da CLÁUSULA PRIMEIRA;

8.3.6. Garan�r a entrega de toda a cota contratada para as unidades recebedoras, apresentadas pelo escritório regional do
IDENE e vinculadas ao contrato por meio do “SEI”;

8.3.7. Comprovar o cumprimento do objeto deste contrato em conformidade com a CLÁUSULA NONA deste Instrumento;

8.3.8. Realizar o recolhimento do INSS dos beneficiários produtores, conforme descrito nos item 5.2 a 5.4;

8.3.9. Garan�r o acondicionamento adequado do leite em todas as etapas da captação e da distribuição, conforme descrito
na CLÁUSULA SÉTIMA – DA OPERACIONALIZAÇÃO;

8.3.10. Responsabilizar-se pela qualidade dos seus produtos, através da avaliação técnica em laboratório ou en�dade de
pesquisa, a conveniência do CONTRATANTE, conforme descrito no item 7.5 CONTROLE DE QUALIDADE;

8.3.11. Apoiar as ins�tuições parceiras no, garan�ndo as condições tecnicamente recomendáveis para assegurar a qualidade
do produto aos beneficiários consumidores, conforme CLÁUSULA SÉTIMA – DA OPERACIONALIZAÇÃO;

8.3.12. Comunicar IMEDIATAMENTE ao CONTRATANTE no caso de ocorrência de caso fortuito ou força maior que acarrete a
diminuição da captação e ou entrega do leite, para análise e tomada de medidas cabíveis, concomitantemente, proceder a entrega
de forma proporcional entre as unidades recebedoras;

8.3.13. Comunicar formalmente ao CONTRATANTE com 10 dias de antecedência o desabastecimento, por desinteresse dos
beneficiários produtores.

 

9. CLÁUSULA NONA - DA COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO OBJETO

A comprovação do cumprimento do objeto deste contrato, pela CONTRATADA, deve se dar nos termos da presente cláusula, como
condição para a realização do pagamento:

9.1. A CONTRATADA deverá para cada mês de execução, emi�r a nota fiscal de saída, no primeiro dia ú�l do mês
subsequente. Esta nota fiscal deverá apresentar, por item, o correspondente à aquisição do leite in natura e o beneficiamento, ou
seja, o leite pasteurizado;

9.1.1. Por ser a nota de venda para o CONTRATANTE, esta deverá ser emi�da após a emissão das notas fiscais de entrada
(aquisição) dos produtores;

9.2. A CONTRATADA deverá encaminhar, mensalmente, além dos documentos descritos no item 9.3, o Comprovante de
Captação do leite dos produtores, com as respec�vas assinaturas dos mesmos, conforme modelo definido pelo CONTRATANTE, além
dos comprovantes de depósitos nas respec�vas contas bancárias dos agricultores. Tais comprovantes deverão ser encaminhados
juntamente com o processo de pagamento do mês subsequente à execução, sendo, portanto, que sua não apresentação será
considerada como descumprimento de cláusula contratual;

9.3. Realizados os procedimentos mensais de execução, a CONTRATADA deverá enviar ao CONTRATANTE os seguintes
documentos:

a) Nota fiscal global do produto distribuído no período;

b) Nota Fiscal dos produtores;

c) Extrato de fornecimento;

d) Extrato de distribuição;

e) Recibos diários comprovando a distribuição diária do produto;

f) Recibo mensal com o total de leite distribuído no período.

Parágrafo Único: A documentação indicada nos itens 9.3 alíneas “c”; “d”; “e”; “f” terão modelos específicos e estabelecidos pelo
CONTRATANTE e deverão ser encaminhados pela CONTRATADA, mensalmente. O Comprovante de Captação citado ao item 9.2,
juntamente com os comprovantes de depósito nas contas dos agricultores, serão obrigatórios a par�r do 2º mês de execução do
contrato.
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10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

O não cumprimento das obrigações contratuais, por parte da CONTRATADA, sujeitar-se-á às penalidades previstas nos ar�gos 86 a 88
da Lei nº 8.666/93, caracterizando-se como infração contratual a CONTRATADA que:

a) não executar de forma total ou executar parcialmente as obrigações assumidas no ato da contratação;

b) ensejar o retardamento da execução do objeto;

c) fraudar na execução do contrato;

d) comportar-se de modo inidôneo;

e) cometer fraude fiscal.

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA que cometer quaisquer das infrações apontadas nesta cláusula estará sujeita, sem prejuízo de
eventual responsabilização civil e criminal, às seguintes sanções:

10.1. Advertência:

10.1.1. Será aplicada à advertência nos casos de descumprimento de qualquer uma das obrigações da CONTRATADA, descritas
na CLÁUSULA OITAVA;

10.1.2. Caso haja o come�mento reiterado das faltas que provocaram a aplicação da penalidade de advertência,
o CONTRATANTE poderá aplicar a penalidade de multa e/ou ainda rescindir unilateralmente o contrato com a CONTRATADA.

10.2. Multa:

10.2.1.  Será aplicada a multa pelo descumprimento reiterado das obrigações previstas nos itens 8.2.1 a 8.2.13 da CLÁUSULA
OITAVA.

10.2.2. A pena de multa consiste na aplicação de valor pecuniário. O valor pecuniário poderá chegar ao índice de 10 % (dez
por cento) do valor pago pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, referente à fatura do mês em que se verificou a irregularidade. Para
recolhimento da referida multa, será emi�do Documento de Arrecadação Estadual (DAE).

 

10.2.2.1. Para o descumprimento dos itens 8.2.2; 8.2.4 e 8.2.5 será aplicado o índice de 5%.

10.2.2.2. Para o descumprimento dos itens 8.2.1; 8.2.3; 8.2.6 e 8.2.7 será aplicado o índice de 10%.

10.2.3. O pagamento da multa que trata o item 10.2.2, não exime à CONTRATADA de res�tuir aos cofres públicos quaisquer
prejuízos que por ventura tenha causado ao erário, em decorrência do cumprimento deste contrato.

10.3. Suspensão temporária:

10.3.1. A aplicação da sanção “suspensão temporária” acarreta a proibição de par�cipar de licitações e de contratar com a
Administração Pública pelo prazo de até 2 (dois) anos, e poderá ser aplicada somente após a conclusão de Processo Administra�vo
Puni�vo (PAP).

 

10.4. Declaração de Inidoneidade:

10.4.1. Para as faltas gravíssimas, previstas nos itens “c”; “d”; “e” da CLÁUSULA DÉCIMA: DAS PENALIDADES, em que além da
inexecução do contrato, acarrete em graves prejuízos à Administração Pública, deve-se ainda, ser aplicada a declaração de
inidoneidade. A declaração de inidoneidade impede o envolvido de contratar com a Administração, a princípio, por um prazo
indeterminado; assim como no caso da suspensão temporária, a aplicação desta penalidade é seguida da rescisão unilateral do
contrato e só pode ser aplicada após a conclusão de Processo Administra�vo Puni�vo (PAP).

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

11.1. A inadimplência parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das cláusulas e condições estabelecidas neste CONTRATO,
assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante no�ficação, por meio de o�cio, entregue diretamente ou
por via digital  (SEI). Fica à critério do CONTRATANTE declarar rescindido o presente CONTRATO nos termos desta Cláusula e/ou
aplicar as multas previstas neste CONTRATO e as demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93.

11.2. O presente CONTRATO poderá, ainda, ser rescindido por quaisquer dos mo�vos previstos no ar�go 78 da Lei nº
8.666/93.

11.3. No caso de rescisão por razões de interesse público, o CONTRATANTE enviará à CONTRATADA, aviso prévio, com
antecedência de 10 (dez) dias.

11.4. Em qualquer caso de rescisão será observado o parágrafo único do ar�go 78 da Lei nº 8.666/93.

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

Na execução do objeto deste contrato serão observadas as determinações que se seguem:

Parágrafo Primeiro: É polí�ca do Estado de Minas Gerais zelar pela é�ca e profissionalismo na gestão pública. Tendo por base estes
princípios, CONTRATADA e CONTRATANTE deverão se ater aos princípios é�cos e de responsabilidade para a execução deste contrato.

Em consequência desta polí�ca, o Estado de Minas Gerais:
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12.1. Define, com os propósitos dessa disposição, os seguintes termos:

12.1.1. Prá�ca Corrupta: significa a oferta, a doação, o recebimento ou a solicitação de qualquer coisa de valor, que influencie
a ação de um funcionário público no processo de aquisição ou execução do contrato; e

12.1.2. Prá�ca Fraudulenta: significa deturpar fatos a fim de influenciar um processo de aquisição ou a execução de um
contrato em detrimento do CONTRATANTE, e inclui prá�ca conspiratória entre os concorrentes (antes ou após a apresentação da
proposta) des�nados a estabelecer os preços das propostas a níveis ar�ficiais não-compe��vos e privando o CONTRATANTE dos
bene�cios da compe�ção livre e aberta;

12.1.3. Prá�ca conspiratória: significa um esquema ou arranjos entre dois ou mais concorrentes, com ou sem o conhecimento
do CONTRATANTE, des�nado a estabelecer os preços das propostas a níveis ar�ficiais não compe��vos; e

12.1.4. Prá�ca Coerci�va: significa prejudicar ou ameaçar prejudicar, diretamente ou indiretamente, pessoas ou suas
propriedades a fim de influenciar a par�cipação delas no processo de aquisição ou afetar a execução de um contrato;

12.1.5. Prá�ca Obstru�va: destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas materiais para inves�gação ou
oferecer informações falsas aos inves�gadores com o obje�vo de impedir uma inves�gação sobre alegações de corrupção, fraude,
coerção ou conspiração. Significa, ainda, ameaçar, assediar ou in�midar qualquer parte envolvida com vistas a impedir a liberação de
informações ou conhecimentos que sejam relevantes para a inves�gação ou agir intencionalmente com o obje�vo de impedir o
exercício do direito do Estado de Minas Gerais de inves�gar e auditar.

12.2. Sancionará uma empresa/indivíduo, inclusive declarando-os inelegíveis, indefinidamente ou por um período
determinado de tempo, para adjudicação de contrato/convênio com a Administração Pública, se esta a qualquer momento
determinar que eles, diretamente ou por um agente envolveram-se em prá�cas corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou coerci�vas
durante a compe�ção ou na execução de um contrato/convênio; e

12.3. Terá o direito de exigir que uma disposição seja incluída nos documentos de licitação e nos contratos, exigindo que
concorrentes, provedores, contratantes e fornecedores autorizem os órgãos de Controle do Estado de Minas Gerais a inspecionar
suas contas e registros e outros documentos rela�vos à execução do contrato;

Parágrafo Segundo: A CONTRATADA deverá proceder de maneira é�ca durante a execução do Contrato, estando sujeito às sanções
previstas na legislação brasileira;

Parágrafo Terceiro: É dever da CONTRATADA permi�r que os órgãos de controle do Estado de Minas Gerais inspecionem suas contas,
registros, ou demais documentos rela�vos a execução do contrato, passíveis de auditoria.

É dever da CONTRATADA disponibilizar as contas, documentos e registros sempre que solicitado pelo CONTRATANTE ou pelos órgãos
de Controle do Estado de Minas Gerais.

As contas, documentos e registros deverão ser alocados em local de fácil acesso, sendo obrigada à sua guarda permanente pelo
período de 10 (anos), após o encerramento da vigência do CONVÊNIO 004/2013.

Em caso de recusa da CONTRATADA de se cumprir as exigências do CONTRATANTE, os órgãos de controle do Estado de Minas Gerais
poderão tomar outras medidas, inteiramente a sua discricionariedade e no âmbito de sua jurisdição que possibilite o acesso as
contas, registros e documentos rela�vos à execução deste contrato.

Parágrafo Quarto: Os órgãos de controle do Estado de Minas Gerais poderão declarar inelegíveis os envolvidos, inviabilizando-os de
par�cipar de futuras Licitações, Contratos ou Convênios financiados com recursos da Administração Pública, desde que, caracterizado
em procedimento administra�vo instaurado pelo Estado, que o CONTRATANTE ou terceiros, agindo em seu nome ou em seu
bene�cio, tenham incorrido em prá�cas consideradas fraudulentas ou de corrupção.

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

Fica o CONTRATANTE responsável pela publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte/MG, prevalecendo sobre qualquer outro, para dirimir questões oriundas deste
instrumento.

 

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido juntamente com seu(s) anexo(s), o
presente Contrato é assinado eletronicamente pelas partes.

 

Pelo CONTRATANTE: Nilson Pereira Borges - Diretor Geral do IDENE

Pela CONTRATADA: [Nome do representante legal] - [Função/Cargo]

Testemunhas: (Indicadas pela assinatura digital)

Documento assinado eletronicamente por André Rodrigues da Silva, Gerente, em 22/03/2021, às 18:34, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 27114613 e o código CRC 0D16E79A.

Referência: Processo nº 2420.01.0000120/2021-26 SEI nº 27114613

http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

