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ESTADO DE SERGIPE
uururcÍpro DE ARErA BRANcA

GABINETE DO GESTOR

CoNTRATO No 41l 20 19

coNTRATo oe eqursrçÃo oe cÊneaos oarr6111ifros ser'r lrcrraçÃo
DA AGRTcuLTURA FAMTLTAR PARA A alrrr'traçÃo EscoLAR/PNAE

o mururcÍpro DE AREIA BRANCA/SE, inscrito no cNPl sob o no

13.100.995/0001-04, localizado à Praça Joviniano Freire de Oliveira, s/n", Centro,
doravantc denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Gestor, o Sr'

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

no 3.271. 129-8 SSP/SE e do CPF no 036.219.265-00, residente e domiciliado em

Areia Branca/sE, e por outro lado EDVAN MATOS DIAS, residente e domiciliado na

Rua São Pcdro, no 150, Centro, Areia Branca/SE, inscrito no CPFsob no 235 780'175-
15, doravante denominado CONTRATADO, íundamentados nas disposições da Lei

n" 11.9.1 /l2OO9, e te ndo ont vista o qLle consta na Chamada Públrca no 0l/2A19,
ri:so1','r,nr ,:cicbrar o presento contrato nrediante as cláusulas que scguem:

CLAUSULA PRIMEIRA:

E oblelo dosla contrataç.io a aquisição de gôneros alimenticios perecrveas e

hortifiutrq ra nlerros, da AGRICULTURA FAN4ILIAR, destinados aos alunos das escolas

municipais do Ensino Fundamental, AEE, Pré Escolar, Creche, Mais Educação e ElA,

matriculada no exercício 2019, verba FNDE/PNAE, descritos no qiradro prcvlsto na

Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública no Oll2Ol9, o qual fica

fazendo pãrte integrante do presente contrato, independentemente de anexaÇão ou

tra nsc rrçã o.

CLAUSULA SEGUNDA:

O CONI 11^IADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar ao coNTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda, parte integrante
deste I n stru men to.

CLÁUSU LA TERCEIRA:

'.1 ii rr,i,. 11l'\,r(.1Lrtrl de vertda de gôneros alimentícios do CONTRATADO será dc até R$

20.000,iii1 ivinte rril reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme
a leqrslação 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$ 19.980,00 (dezenove mil, novecentos e

oitenta reais).
a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de

Ràcel.ri1ru1to e das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação
no iocal do cntrega, consoante anexo deste Contrato.
b) o proço de aquisição ó o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no

cilculo clo preço já devem estar incluidas as despesas com frete, recursos humanos

e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciars, trabalhistas e
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previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das

obrigaç ões decorrentes do p resente contrato
Periodicidade
de entrega

Preço dc Aquasição (R$)

L_ _1"1T_
Ovos

Un dade Qu a ntid ad e

Dz

V. Unitár r)

4,44

V. Tota I

19.9 8 0,004.500 Qu inzenal

Va lor Total Contratado 19.980,00

ctÁusur-l eurNTA:

As despcsas decorrentes do presente contrato correrão à conta das Seguintes

cJot u,.,Ór",)íçamenl árlas :

UO PRO]ETO
ou ATTVTDADE .._ _.

1 s re ?o24t 4jott2o1e12o31/4q)2293!_

CLAUSULA SEXTA:

CLASSIFICAçAO
ECONoIll_rÇA I

3390 3q.00

FONTE DE
REqU RSOS

1]ot /1122 / 11-25

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

"a", e após a tramiiação do processo para instrução e liquidação, efetuará o seu

pagamcnto no valor correspondente às entregas do mês anterior'

clÁusula sÉTrMA:

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

do CONTRATADO, está sujeito a pagamento de multa de 2olo, mais luros de 0,1olo ao

dia, sobre o valor da parcela vencida.

O CON'I'RA] A[]TE se comprorlete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11 do

artrLlo 45 da Resoluçào CD/FNDE no 26/2013 as cópias das Notas Fiscais de Compra,

os l crn)os de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações dc contas,

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

Alimentação Escólar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação'

CLÁUSULA NONA:

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

contralo, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização'

cLÁUSULA OITAVA:

cr-Áusuua DEcTMA:

pa
a)
int
b)

o coNTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os ir.lter€sses

I trcular('5 poderá:
modiÍicar Llnilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de

eresse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
rescindar unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou tnaptidão

do CONTRATADO;

I
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c) fiscaiizar a execução do contrato;
dl apl,car sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do aluste;

Sárnpr" quu o ôorurnntnrutE alterar ou rescindir o contrato sem restaT caracterizada

culpa do CONTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro'

táiantindo-the o aumento da remuneração respectiva ou a indenizaÇão por despesas

já rea lazad as.

cr-Áusu ua oÉcrua PRTMETRA:

ESTADO DE SERGIPE
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cLÁusu LA DÊcrMA sExrA:

Estc (-ontra[o, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação' por

fuiiu,.o,,rounte Cláusula Décima Quinta, poderá_ser rescindido, de pleno direito,

rnài'penrlc nte ment c de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial' nos

sequintc!j casos:
a) por acordo entre as Partes;
bj pela inobservância de qualquer de suas condições;

cj por quaisquer dos motivos previstos em lei'

A mLrlla irplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos

pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso'

cobrada judicialmente.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato' dô

Secretaria f4unicipal oe educação, da ent'ldade Executora' do Conselho de

Àtiruntrção Escolar - CAE e outás entidades designadas pelo contratante ou pela

logislaÇão.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública no 01/2-019'- p^ela

Àesotuçao CD/FNDE no 261ZO|Z, pela Lei no 8'666/1993 e pela Lei 
^o 

7l'947/2009'

em todos os seús teTmos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

E:ste Corlrato poderá ser adiLado a qualquer tempo, mediante acordo íormi'll entre

as partes, resquardadas 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'

I
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cr-Áusuue oÉcrlra sÉtrtqa:

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega tot'll dos produtos

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

20 rl.

cr-Áusura oÉcrFta 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 instrumento em três

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

Areia Branca/SE, 11 de fevereiro de 2019'

,{hJ:didJtp.A[qu].,,he^
Contratante

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
Gest o r do ÍvunrcíPro

Ww $.rQ
TOS DIAS

Co n tra tado


