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ESTADO DE SERGIPE
T,IUNTCÍPTO DE AREIA BRANCA

GABINETE DO GESTOR

coNTRATO No 40l2019

coNTRÂTo oe aqursrçÃo or eÊnrnos oatrsxlífros sru ulcrraçÃo
DA AGRTcuLTuRA FAMTLTAR PARA A alreruraçÃo EScoLAR/PNAÉ

o uulttcÍpto oe AREIA BRANCA/SE, inscrito no cNPl sob o no

13.100.995/0001-04, localizado à Praça Joviniano Freire de Oliverra, s/no, Centro,

doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Gestor, o Sr'

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS, brasileiro, solteiro, advogaclo, portador do RG

^o 
3.r|.7 1.129 B SSP/SE e do CPF no 036.219.265-00, residente e domicilrado ern

Arer.-r []rilrc.l/SE, e por outro lado ERIBALDO SANTOS DE MENEZES, residente e

dorTiciliado no Povoado Rio das Pedras, no 250, Zona Rural, Areia Branca/sE, inscrito

no CPF sob no 235.177.195 87, doravante denominado CONTRAÍADo,
fundamentirdos nas disposições da Lei no 11.947/2009, e tendo cm vista o que

consta na chamada Pública no oLl2019, resolvem celebrar o presente contrato
mediàÍrt€r as cláusulas que seguern:

cr-Áusu Ln PRTMEIRA:

L: oblolo .jesta contrataçào a aclLlisição de gêneros alimenticros percciveis e

hortifir-rtrgrarrjeiros, da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados aos alunos das escolas

municipais dó Ensino Fundamental, AEE, Pre Escolar, Creche, Mais Educação e ElA,

matraculada no exercício 2019, verba FNDE/PNAE, descritos no quadro prcvisto na

Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública no Ol/2O19, o. qual fica

fazendo pàrte integrante do presente contrato, independentemente de ancx'lção ou

t ra nscrição.

clÁusu la SEGUNDA:

o coN tRA tADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura
Famrtrôr ao coNTRATANTE coníorme descrito no Projeto de venda, parte integrante

desto lnstru me nto.

cLÁusrJLA TERcETRA:

o lrmite lndivtdual de venda de gêneros alimentícaos do CoNTRATAI-'O será de até R$

20.000,00 (vrnte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua proclução, conl'orme

a leqislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

cLÁUSULA QUARTA:

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

CoNTRATADO receberá o valor total de R$ 19.466,64 (dezenove mil. quatrocentos e

sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).
a) o recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de

Rãcebimento e das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação
no local .le entrega, consoante anexo deste Contrato.
b) o preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no

cólcirlo io ltreço 1á deveÍn estar incluídas as dcspesas com frete, rccursos hLlmanos
(, trôleí;ls, :ssirr ComO (:ont OS encargOS fiscais, SOCiaiS, COmerCiar:1, trab.llhistas e
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previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cLrmprimento das

obri a ôes d ecorrentes do resente contrato.

Llnidade Quantidade

Kq 2.433,33 Quinzenal 8,00 s 46W

Periodicidade
de entrega

Preço dc Aquisi

V. Unitárro
!9o (tr!)
V. TotalProd uto

Polpa dc frutas 1

Valor Total Contratado t9.466,64

ctÁusula eurNTA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes

dotaçõcs o rça rrte n tá rtas:
UO PROJETO cllssrrrcaçÃo

ECONOMICA
3390.30.00

FONTE DE
R Fc uSsos

tool/1122 /1725
o

tstg I zozq/qoot
U ATIVIDADE

2q19120]U4092/2034

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

c1o (_-ONTí1ATADO, está sujeitó a pagamento de multa de 2olo, mais luros de 0,1olo ao

dia, sobrt o valor da parcela vencada.

cLÁUSULA SEXTA:

clÁusula orrAVA:

o CONI iiATANI t se coÍnpromcte em guardar pelo prazo estabclocido no E 11 do

artlgo45daResoluçãoCD/FNDErlo26/2073ascópiasdasNotasFiscaisdeCompra,
os Termos do Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestaÇões do 

'iontas'
bemcomooProjetodeVendadeGênerosAlimenticiosdaAgriculttlraFamiliarpara
Alimentação Escálar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação'

CLÁUSULA NONA:

E de exclusiva responsa bilid ade do CONTRATADO o ressarcimento dc danos causados

ao CoNTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do

contrato, não excluindo ou reduzindo esta respo nsabilidade à fiscalização.

cLÁUSULA DÉCIMA:

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

pa rl rcu lil r o-c POd(-'rá:
a) nrocl Í,c.rr: Lrnilatcralmente o contrato para melhor adequação às finalid'ldes de

,,it.er".t" púolrco, Íespeitarlclo os direitos do CONTRATADO;

b) rescinaiir unilateralmente o contrato, nos casos de iníração contratual ou rrraptidão

do CoNTRATADO;

l
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c) íiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sá,rprn ,1u" o ôOrufRntnrufE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada
culpa .lo coNTRAÍADO, deverá respeitar o equilíbrio econôm ico-fin a nceiro,

garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas
já rea liza d as.

cr-Áusu r-a oÉcrMa PRTMETRA:

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser rlescontada dos

pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, qLlilrndo for o caso,

cobrad a jud icialmente.

cr-Áusula oÉcrua SEGUNDA:

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

Secretaria lvlunicipal de Educação, da Entidade Executora, do Conselho de

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

leg islação.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

o presentc contrato rege s(], ainda, pela chamada pública no 01/2019, pela

Reso uÇ.i. CD/FNDE ia 2à12013, pela Lei no 8 666/1993 e pela Lei no 11 947/2009,
€rr locit)-'r os seus termos.

cLÁUSU LA DÉCIMA QUARTA:

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo forrnal erltre

as partes, resguardadas as suas condições essenciais'

cLÁUsULA DÉCIMA QUINTA:

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 ou por fax, transmitido pelas partes

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:

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

carta, consoante Cláusula Décinla Quinta, poderá ser rescindido, de pleno direito,

rndeperdenlemente de notiíicação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos

:leq 1r irlLar' ( il:joS:
à) i{,, . l. !''rl,rr "rs Ud lu\;
b) pela llrobservâncra de qualquer de suas condições;
c) por quarsqirer dos motivos previstos em lei.

clÁusuLA DÉcrMA sÉTrMA:
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o prescnte contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos
mediauto o cronograma apresentado (Cláusula Quarta) ou até 31 de dezembro de

20t9.

cuÁusula oÉcrma orrAVA:

É 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 instrumento em tres
vias de igual teor e forma.

Areia Branca/SE, 11 de fevereiro de 2019

flxn4dnho Írl{nru^-h'üJ
MUNICIPIO DEÁRI IA BRANCA

ALAN AN DREtrliI\ll:,l,tt to*t"t

BALOO SANTO D ENE s
Co n tra tad o

///er.,{!â+


