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ESTADO DE SERGIPE

T",lUÍ!TCÍPTO DE AREIA BRANCA
GABINETE DO GESTOR

coNTRATO No 43l 20 19

coNTRATo oe aqursrçÃo oe cÊrurnos oarrslrifros setl lrcrrnçÃo
DA AGRTcuLTURA FAMTLTAR PARA A alrenraçÃo EscoLAR/PNAE

o uuNrcÍpto DE ARErA BRANCA/SE, inscrito no cNPl sob o n'
13.100.995/0001-04, localizado à Praça loviniano Freire de Oliverra, s/n", Centro,

doravaírte denominado coNTRATANTE, neste ato representado por seu Gestor, o Sr.

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

no 3.271.129-B SSP/SE e do CPF no 036.219.265-00, residente e domiciliado ern

Arcia llranca/SE, e por outro lado EVERSoN LIMA MENEZES, residente e

domrcrliaclo no Povoado Alto do Vento, s/n, Zona Rural, Areia Branca/SE, inscrito no

CPF sob rto O54.977.295-25, doravante denominado CONTRATADO, fundarnentados
nas drsposições da Lei no 11.947/7OO9, e tendo em vista o que consta na Chamada
pública no çi:I/ZOtg, resolvem celebrar o presente contrato mediantc as cláusr:las que

soalLr('nl:

CLAUS L' I.A PRIMEIRA:

L obJoto desLa contratação a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e

hortitiutigranjeiros, da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados aos alunos das escolas

municipais dó Ensino Fundamental, AEE, Pré Escolar, Creche, 14ais EducaÇão e ElA,

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

Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública no O1l20l9' o qual fica

fazendo pãrte integrante do presente contrato, independentemente de anexaÇão ou

tra nscrição.

CLAUSULA SEGUN DA

O CON] RATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura
Farniliar ao coNTRATANTE coníorme descrito no Projeto de Venda, parte integrante
deslo lnst ru n le n to.

cLÁUSU LA TERCEIRA:

o limite rndividual de venda cle gêneros alimenticios do CoNTRATADO será de até R$

20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme
a logrslação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

CLAUSULA QUARTA:

pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos de:icritos atlaixo, a
coNTRATADO receberá o valor total de R$ 19.466,64 (dezenove mrl, quatrocentos e

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

Ràcebinrento c das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentaÇão
no local de entrega, consoante anexo deste Contrato.
b) O prcço dc aquisição é o prcço pago ao fornecedor da agricultura íamiliar e no

cál(:uli) do preço lii devern estilr rncluídas as despesas com frete, rccursos humanos

c rnateflais, a:;stm como corrt os encargos fiscais, sociais, comerciars, trabalh'stas e
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previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das

obri ões decorrentes do resente contratopé)

Produto

Polp.r dc frutâs

1519

Unidade Quantidade
Period icidade
de entrega

Preço dc /\

V. Unitár o

qu isição (R$)

K- 2.433,33 Quinzenal

Valor Total Contratado

8,0 0 19.466,64

V. lotal

19.466,64

clÁusuua eurNTA:

As desposas decorrentes do presente
dotagóu. orçatnenlá'tas:

UO PROJETO
OU ATIVIDADE

contrato correrão à conta das sequintes

zazq+ooú29to/ro:i{tq,oiltzpzq[--:::.;o-po-

CLASSIFICAçAO
ECONOMICA

FONTE DE
REçURSOS

1007/1122/1125

clÁusula sÉrrua:

O CONIRATANTE qúe não sequir a forma de liberação de recursos para pagamento

do CON IRATADO, está suleito a pagamento de multa de 2olo, ma's luros de 0,1olo âo

dia, sobre o valor da parcela vencida.

CLAUSU LA OITAVA:

O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea

"a", e após a tramitação do processo para instrução e liquidaçãc', efetuará o seu

paqamento no valor correspondente às entregas do mês anterior'

O CONTRATANTE se comprornete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11 do

artigo 45 da Resolução CDIFNDE no 26/2013 as cópias das Notas Fiscais do cotnpra,

o, fer,ros de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações (lc contas,

bem corno o Projeto de Venda de Gêneros Alimenticios da Agricultura Famrlrar para

Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposiçào para coml'tovação'

CLAUSULA SEXTA:

CLAUSULA NONA:

cLÁUSULA DÉCIMA:

o coNTltAtANTI em razão da supremacia do anteresse público sobre os interesses

!rdrtrculares poderá:
a) mod íicar unilateralmentc o contrato para melhor adequação às finalidades de

Lnteresso públ co, respeatando os direitos do CONTRATADO;
b) rescrniir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou irraptidão

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 responsa bilidade à fiscalização'

do CoNTRATADO;

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
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c) íiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do aluste;
Sempr(j clue o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada
culpa clo CONTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econôm ico-fina nceiro,
garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas
já rea li.zad a s.

clÁusula oÉcrMa PRTMETRA:

A mulla aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos
paqarnentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, qu.lndo for o caso,
cobrada ludicialmente.

cr-Áusura oÉcrrqa SEGUNDA:

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

Secretaria Ívlunicipal de Educação, da Entidade Executora, do Conselho de
Alimentação Escolar - CAE e outras entidades designadas pelo contratante ou pela

leg islação.

CLAUSU LA DECIMA TERCEIRA:

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

Resolução CD/FNDE no 26/2013, pela Lei no 8.666/1993 e pela Lei no 11.947/2009,
em todos os seus termos.

cuÁusuua oEcrMA eUARTA:

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo Íorína! cntre
as partes, resquardadas as suas condições essenciais.

CLAUSU LA DECIMA QUINTA:

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expre!;sas, por
meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de
recebimento ou por íax, transmitido pelas partes.

CLAUSULA OECIMA SEXTA:

Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por
carta, consoante Cláusula Décima Quinta, poderá ser rescindido, de pleno direito,
[r.](-.penilent€rrÍrenf e de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos
:,cqLlrntar! í:i.tsos :

a) po' ,,r urdL) crltre as Pdrle5;
b) pela inobservância de qualquer de suas condições;
c) por cluaisqLrer dos motivos previstos em lei.

CLAUSULA DECIMA SETIMA:
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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.

cr-Áusur-a oÉcrue orrAvA:

É competente o Foro do Distrito de Areia Branca/SE para drrimir qualquer

controvérsia que se originar deste contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento om três

vias de igual teor e forma.

Areia Branca/SE, 11 de fevereiro de 2019'fu,M
Cont rata nte

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
Gestor do MunicíPio

t^NvtÀ
EVERSON LIMA M EN EZES

Contratado
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