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ESTADO DE SERGIPE

uur.rtcÍpro DE ARErA BRANcA
GABINETE DO GESTOR

coNTRATO No 39/2019

coNTRATo oe aqursrçÃo oe cÊnenos aLrlreÍ{rÍctos sett lrcrraçÃo
DA AGRTcuLTuRA FAMTLTAR PARA A alrrlraçÃo EscoLAR/PNAE

o t"tuNrcÍpro DE AREIA BRANCA/SE, inscrito no cNPl sob o n"
13.100.995/0001-04, localizado à Praça .loviniano Freire de Olivt:Lra, 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 3.271.129 I SSP/SE e do CPF no 036.219.265-00, residente e domiciliado em

Areia Br.:rí.lca/sE, e por outro lado DJALMA TELES SANTOS, residcnte e domiciliada
na Rua São .loão, no 502, Centro, Areia Branca,/SE, inscrita no CPF sob no

001.484.035-90, doravante denominado CoNTRATADA, fundamenta(los nas

disposiÇõcs (ia i-ei no 11.947/ZOo9, e tendo em vista o que co{rsta na Ch:lmada

PLrblrca-no O I l2Olg, resolvent celebrar o presente contrato mediantc as clár:sulas que
!.,,(lrt1.'rl

CLAUSULA PRIM EÍRA:

E objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentíclos percc:iveis e

hortifiutigranleiros, da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados aos alunos das escolas

municipais dó Ensino Fundamental, AEE, Pré Escolar, Creche, Mais Educação e EJA,

matriculada no exercício 2019, verba FNDE/PNAE, descritos no quadro provisto na

Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública no oll2019, o qudl íica

fazendo pãrte integrante do presente contrato, independe n temen [(' de ancxacào ou

transcÍ rqão.

CLAUS U LA SEGU NDA:

o coN IRAIADO se comproiÍtete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura
t.amitrar eo coNTRATANTE conÍorme descrito no Projeto de venda, parte integrante
dcste ln:it ru l.I] en Io,

cuÁusu ln rE RcEr RA:

O lirnrtL []drvrdUal de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO será de até R$

20.000,(r0 (vinLe mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua prorlução, conforme

a legisltrção do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

cLÁUSULA QUARTA:

pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo, a

CoNTRATADO receberá o valor total de R$ 17.860,00 (Dezessete mil, oitoccntos e
sessenta rears ).
a) o rocebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de

iri:cebinri:,tio e das Notas Fiscals de Venda pela pessoa reSponsável pela alimentação
no locai Õr,: oírtrega, consoante anexo deste Contrato.
b) o Í)r.rÇü cie aquisição ir o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no

cálculo rlo preço já devenr estar incluídas as despesas com frete, rccursos humanos

c ffrat3r-,ir,s, a:;slÍn como (.oÍn o:; encargos Fiscais, sociais, comerclars, trabalhistas e
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previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cu mprimcnto das

obrigações decor rentes do resente co ntrato
Period icidade
de entrega

Preço dc Aq u isiç;io (R$ )
Unidade

tlolo tlacia Quinzcnal 11 5 1 7.860,00

el)rod uto

1519 2O24l4OO

V. Unitán V. Totalo

,7

Valor Total Contratado 17.860,00

crÁusula eurNTA:

As despesas decorrentes clo presente contrato correrão à conta das soguintes
(lolirqõe-.r o rçi) rn o Il ta rias:

UO PROJETO
OU ATIVIDADE

classrrrcnçÃo
ECONOMICA

|/?o3o/ 4QO2 034 3390.30.002431

-t FONTE DE
RECU R SOS

toollll))/1125.

o CoNTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quarta, alínea

'a', e após a tramiiação 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 suieito a pagamento de mutta de 2olo, mais juros de 0' 1olo ao

11la, sobrc o valor da parcela vencida

CLÁUSULA SEXTA:

CLAUSULA OITAVA:

CLAUSULA NONA:

O CONI-RATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelocido no § 11do
artrgo 45 da Rcsolução CD/FNDE no 2617073 as cópias das Notas Fiscais do Compra,

o, ier,,,os de Reccbimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações dc contas'

bem como o Proleto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para

Alamentação Escólar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.

E de exclusiva responsa bilidade 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 respo nsa bilidade à fiscalização'

cLÁUSULA DÉCIMA:

o CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses

p.rartrcu la ri:s poderá:
a) modrÍ cãlr i.rnrlateralrr]cnte o contrato para Ínell]or adequação às finalid.rdes de

interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;

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

do CONTRATADO;
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c) Íiscalrzar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajustê;
Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada
culpa r.1o CONTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econôm aco- fina nceiro,
garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas
já rea lizadas.

clÁusula oÉcrma PRrM ErRA:

A rnulta .Tplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente.

clÁusura oÉcrtqa sEGU NDA:

A fiscalazação do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato, da

Secretaria Municipal de Educação, da Entidade Executora, rlo Conselho de

Alimentação Escolar - CAE e outras entidades designadas pelo contratante ou pela

leltlslaçào.

CLAU SU LA DECIMA TERCEIRA:

O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública no 01/2019, pela

Rosolução CD/FNDE no 26/2013, pela Lei no 8.666/1993 e pela Lei no 71.947/2OO9,
enr todos cs seus termos.

cLÁusu LA oÉcrua eUARTA:

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo forn-ràl (]ntre

as partcs, resguardadas as suas condições essenciais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por

meio dc carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de

recebimento ou por fax, transmitido pelas partes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA:

Est{r Contrato, dcsde que obse'rvada à formalização preliminar à sua efetivação, por

cartã, coÍrsoante Ctáusula Decima Quinta, poderá ser rescindido, de pleno direito,
independcnternente de notiticação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos
segLrinto., casos:
a) por ircordo cntre as partes;
b) pela rnobservância de qualquer de suas condições;
c) por quaisquer dos motivos previstos em lei.
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cr-Áusula oÉcrua sÉrrul:

o presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos
mcdiante o cTonograma apresentado (Cláusula Quarta) ou até 31 de dezernbro de

2019.

clÁusuua oÉcrml orrAvA:

E competente o Foro do Distrito de Areia Branca/SE para dirimir qualquer

controvérsia que se originar deste contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente ins[rumento em três
vias de iqual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Areia Branca/SE, 11 de fevereiro de 2019.

,flmfidrul,rs f\ír,,í/ (rnü1
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

Co ntra ta nte
ALAN AN DRELINO NUNES SANTOS

Gestor do lvlu n iciPio

D1.1,* frl,z E-,trtt
úar-lqa rELEs sANTos

Contratada


