
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

GABINETE DO GESTOR

CoNTRATO No 38/ 2019

CONTRATO DE AQUISIçÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÃO
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIENTAçÃO ESCOLAR/PNAE

o MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE, inscrito no cNPJ sob o no

13.100.995/0001-04, localizado à Praça loviniano Freire de OIiveira, s/no, Centro,
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Gestor, o Sr'
ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG

no 3.271.t29-B SSP/SE e do CPF no 036.219.265-00, residente e domiciliado ern
Areia Branca/SE, e por outro lado DEYVISON OoS SANTOS, residente e domiciliado
no Povoado Junco, s/n, Zona Rural, Areia Branca/SE, inscrito no CPF sob nc)

093.151.735-46, doravante denominado CoNTRATADA, fundamentados nas

disposiÇõos dã Lei no 17.947/2OO9, e tendo em vista o que corls[a na Cl]ilmaoa
Públrca rlo A1/?-O19, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusLrlas que

seg uL'm :

CLAUSULA PRIM EIRA

É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e

hortifrutiq ra njeiros, da AGRICULTURA FAI4ILIAR, destinados aos alunos das escolas
municipals do Ensino Fundarnental, AEE, Pré Escolar, Creche, lYais Educação e ElA,

m.rtÍiculada no exercicio 2019, verba FNDE/PNAE, descritos no qladro pr€visto na

Cl.,r(l sula Quartir, todos de acordo com a chamada pública no 071. 019' o qual fica

l.lrendü irart{r irteqrante cJo presente contrato, independ entemente rie anexação ou

transcrição.

cLÁUSULA SEGU NDA:

O CONTRATADO se compromete a íornecer os gôneros alimentícios da Agricultura
Familiar ao coNTRATANTE conforme descrito no Projeto de vendu, parte i{lt0!rante
deste In stru m ento.

CLAUSULA TERCEIRA:

o lirnite indivi.lual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO será cje até R$

20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua proclução, conÍorme
a legrslação tlo Programa Nacional de Alimentação Escolar.

cLÁUSULA QUARTA:

p€rlo Fornecimento rlos gêneros alimentíCios, nos quantitatiVos do.critos abarxo, a

CONI'RATADO reccberá o valor total de R$ 19.866,00 (Dezenovo rf il, oitucelrtos e

sess;e ír I d c s0r:t r€rals).
a) O recebimcnto das rnercadorias dar-se-á mediante apresentação do lcrÍno de

Rôcebimento e das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsávei pela alirrcntação
no local de entrega, consoante anexo deste Contrato.
b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agriculttrra familiar e no

cálculo do preço já devem estar incluídas as despesas com frete, rccursos humanos
e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciarrs, trabalhistas e

$tl,l.s
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prcviclcIciários e quaisquer outras despesas necessárias
obrrgaçõcs decorrentes-. O-o p re§e !!q-c!4!!:q,t9-. -- - -- 

',--
Periodicidade
dc entrcga

ao crr rnprimcnto das

Preço dc Aqu isição (Í{$)
Produ to ,i. f ü. r,üi-V. U nitá

Tangcrina

Ba ta ta

Kq 1.600 Quinzenal

Kg 3.000 Quinzcnal

Valor Total Contratado

!,86
2,43

):2 sl:,O_9

7 .290,OO

1 9. B 66,00

clÁusuua eurNTA:

s despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes

d
l

rnentárias:
PROJ ETO

ou ArIvrD4Dq _

/ 400 1 / 2030 / 203 7 / 4002/ 2o3

CLASSIFICAçAO
ECO N OM ICA

FONTE DE
R Eç U RSOS

aot/1122 / tt25Ial 3 390.30.00

o CoNl lt^ tAN tE, após receber os documentos descritos na Cláustrla Quart'r' alinea

'a', e alrr)s a tramitaçâo do processo para instrução-e liquidação, efetuar;i o seu

pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior'

ctÁusula sÉrlua,

O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento

ào COlfnnfnOO, está sujeitõ a pagamento de multa de 2olo, mais luros de 0' 1olo ao

dia, sobre o valor da parcela vencida.

CLAUSU LA SEXTA:

clÁusu la orrAvA:

CLAUSULA NONA:

O CONIRATANI E se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11 do

artlgo45daResoluçãoCD/FNDEno26/2073ascópiasdasNotasFlscaisde,Compra,
os Termos de Recebimento e Accitabilidade, apresentados nas prestações de contas,

tjenlCol-]-]ooProjetodeVendadeGênerosAlimentíciosdaAgricultLlraFamiliarpara
Alimentação Escálar e documentos anexos, estando à disposição para coml)rovaÇao

E de exclusiva responsa bilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados

ao CON]-RATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culPa ou dolo na execução do

contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsa bilidade à fiscalização.

CLAUSULA DECIMA:

O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse públ

particulares poderá:
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequ

inieresse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;

ico sobre os in teresses

ação às fina Iidades de

I unidade Quantidade 
J

t
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b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão

do CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
ài apticar sanções motivadas pela inexecução total ou.parcial do aiuste;

aá;'p;; qr" o ôollrantnrutr àlt"ru. ou rettindi,. o contrato sem restar caracterizada

ã"rpJ oó CoNTRATADo, deverá respeitar 'o equilíbrio econôrnico-financeiro'

àãi*tiÀao rn" o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas

já rea li7 ad.rs.

cr-Áusuul oÉcrlra PRTMETRA:

A Ínulta aplicada após regular processo ad m inistrativo lloderá ser descontada dos

paqamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou' qÚando for o caso'

cobrad a I trd icialmente

clÁusuun oÉcrua SEGUNDA:

A frscalr,/ação do presente contrato ficará a cargo do respectivo fisczrl de coÍ]trato' da

secretaria lvlunicipal de Educação, da Entidade Executora, do conselho de

AlimentaÇão Escolar - cee e outás entidades designadas pelo contratante ou pela

leg islaçã o.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

O presente contrato rege-se, ainda, pela tlgln?9?^ pública no

a"ioruiao CD/FNDE no 261zotz, pela Lei no 8'666/1993 e pela Lei

em todos os seus termos
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01/2019, Pela
no 11.947 12009,

cLÁusuLA oÉcrrqa QUARTA:

Esl.e (-onirato porJerá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre

as partc:,, resquarr.ladas as suas condições cssencrais'

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

origem neste contrato deverão ser formais e expressas'

.orí.',unt" terá validade se enviada mediante registroAs comu nicaçoes com
meio de carta, que

por
de

recebimento ou por fax, transmitido pelas partes'

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:

Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação' por

.uiiu,.onrounte Cláusula Décima Quinta, poderá-ser rescindido, de pleno direito,

inààp"na"ntn-"nte de notiÍicação ou interpelação judicial ou extraiudicial' nos

segu intes casos:
a) por acordo entre as Partes;
bi pola ,nobsc-rvância de qualquer de suas conclições;

a1 ,r,-,, ,,,,r,',orl(lr (los motivos prevlstos en) lei

r l
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clÁusula oÉcrur sÉrrul:

o presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos

mediante o cronograma apresentado (Cláusula Quarta) ou até 31 de dezembro de

2019 .

crÁusuLa oÉctua orrAvA:

E competente o Foro do Distrito de Areia Branca/sE para rlirimir qualquer

controvérsia que se originar deste contrato'

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente inslrumento em três

vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas'

Areia Branca/SE, 11 de fevereiro de 2019'

flm+druüm Afirru^úrü1
lrunrcÍpro DE ARErA BRANcA

Contratante
ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS

Gestor do Ívlu n icíPro

i)l*ttrr-r- J*' lT i7a''
í 1 oevvrsoN Dos sANros

CoÍ)tratada


