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coNTRATO No 45l 20 19

coNTRATo oe aqursrçÃo oe cÊnrnos elrtlenrÍcros sru lrcrraçÃo
DA AGRTcuLTURA FAMTLTÂR PARA A llrenraçÃo EscoLAR/PNAE

o uutttcÍpro DE AREIA BRANCA/SE, inscrito no cNÍ)J sob o n"
13.100.995/0001-04, localizado à Praça loviniano Freire de Oliveira, s/n", Centro,
doravante dgnominado CONTRATANTE, neste ato representado poÍjeu Gestor, o Sr'
ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG

na 3.271.I29-8 SSP/SÊ e do CPF no 036.219.265-00, residente e domiciliado em
Âro a Er.rf ralS[:, (,' por outro lado GIVALDO RIOS DOS SANTOS, residcnte e

dornrClli.r(iü lla llr-ra 07, s/no, Povoado Rio das Pedras, Zona Rural, Areia Branca/SE,
inscrito no CPI- sotr no 421.488.805-78, doravante denominado CONTRATADO,
Fundanrefta(los rtas disposições da Lei no 11.947/2009, e tenclo (-'m visIa o que
cons[a] llil Cirarnada Pública no 0l/2019, resolvem celebrar o pÍosente contrato
rnediant(r as cláusulas quo sc'guem:

CLAUSU LÀ PRIMEÍRA:

L ob]cto desta contrataçâo .r aquisição c1e gêneros alimentír;ros perecíveis e

trortrfrLrtrgranlciros, da AGRICULTURA FAMII-IAR, destinados aos (liurlos d.ts::scolas
municipars cio Ensino Fundamental, AEE, Pré Escolar, Creche, Mais Educação e ElA,
matriculada no exercício 2019, verba FNDE/PNAE, descritos no quadro previsto na

CIáusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública no 07/2019, o qual íica
fazendo parte integrante do presente contrato, independentem.e ntc de anexação or't

t ra nsc nçào.

CLAUSULA SEGUN DA:

O CON-IRATADO se comproÍnete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura
larnrliar iro CONTRATAN [F ccníorme descrito no Projeto de Venda, parte inteqrante
destc Instrurtento.

cLÁusuln TERcETRA:

o lrmrte individuai de venda de qêneros alimentícios do CONTRATADO será de até R$

20.0OO,oO (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua prorlução, ccnforme
a legislaÇão do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

cLÁUSULA QUARTA:

Pelo íornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo, a

CONTRAÍADO receberá o valor total de R$ 19.466,64 (dezenove mil, quatro.entos e

sessenta e seis reaas e sessenta e quatro centavos).
a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do -l ermo de
Recebimcnto e das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação
no local cle entrega, consoante anexo deste Contrato.
b) o preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricull(lra familiar e no

cálculo do preÇo já devem estar ancluídas as despesas com frete, rccursos humanos
€r rnrrlcrirs. ;rlrsirn como corn os eÍlcargos fiscais, sociais, comerclar:j, trabalhrstas e
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previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das
o_Qrlgaçõqg dqçqryentes do resente contrato.

Periodicidade
de entrega

Preço dc Aq uisição (R$)
Unidade Quantidade V. Unitár,. v1 To_r_al

l)o f)a (lc'lrt]la-.1 Kg 2.433,33 Quinzena I 8,00 t9 .466,64

Vâlor Total Contratado 19.466,64

cr-Áusula eurNTA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das scguintes
d ot.:çõe s o rça ín e n tá rias:

UO PROJETO cLASSIFICAÇAO
OU ATIVIDADE ECONOMICA

FONTE DE
RECU RSOS

1519 20 24 / 4 o o r / 29 391 20 3 t I 4 9.o zJZQl 7 3 390.30.0 0 r oo11t tzt 1 ltzs

O CoNTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea
"a", e após a tramitação do processo para instrução e liquidaçâo, efetuar:i o seu
pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior.

clÁusu ra sÉrrtqa:

O CONTRATANTE que não seguir a íorma de liberação de recursos para pagamento
do CONTRATADO, está sujeito a pagamento de multa de 2olo, mais Juros de 0, 10Á ao
dia, sot)re o valor da parcela vencida.

CLAUSULA OITAVA:

O CON I R^IANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelL'crdo no § 11 do
artrgo .15 da Resolução CD/FNDE no 26/2013 as cópias das Notas Frlicais de Compra,
os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prest.lções de contas,
bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultrrra Fan'illar para

Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.

CLAUSULA 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
contrato, nào excluindo ou reduzindo esta responsa bilidade à fiscalrzação.

cuÁusula DÉcrMA:

O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os inl.eresses
particulares poderá:
a) rnorliÍrear uírilateralmentc o contrato para melhor adequação às finalid.rdes de
rrrlcr('\.,,, l)rrblrco, respeitando os direitos do CONTRATADO;
b) rescrndrr unllateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão
do CON |RATADO;

I Produto

L
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c) fiscalizar a execução do contrato;
d) apticar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do aJuste;

Sá-pru qr" o ôOrutanterurE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada

culpa do CONTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econôm ico-fina nceiro'

galantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas

1á rea liza d as.

cr-Áusuua oÉcrul PRTMETRA:

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos

pagamentos eventualmenle 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' da

Secretaria Municipal de Educação, da Entidade Executora, clo Consclho de

Alimentação Escolar - CAE e outás entidades designadas pelo contratanto ou pela

leg is lação.

cLÁU5ULA DÉCIMA TERCEIRA:

O preseÍrte contrato rege-se, ainda, pela chamada pública no 01/2019'- p^ela

ÀesolLrção CDlFNDE Í\o 2612013, pela Lei no 8 666/1993 e pela Lei rto 77 947 r7OO9'

crn lo(io!t os sous termos.

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

Este Corrtrato por]crá ser aditado a qualquer
as partes, resguarciadas as suas condições es

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

As comunicações com origem neste contrato

tempo, mediante acordo íormal entre
se ncia ts.

deverão ser formais e expressas, por

nreio dc carta, que somente terá validade se cnviada medrarrte regrstro de

recebimento ou por fax, transmitido pelas partes'

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:

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

.u.ú,.onrounte Cláusula Decima Quinta, poderá ser rescindido' de pleno direito'

;depend cnteme nte de notificação ou interpelação judicial ou cxtrajudiclal' nos

seg u intes casos:
a) por.'l(ord(t L'ntrc as Partcs;
bj 1r,:ia ,t,t-.st:rvârrcta clc qualqucr de suas condições;

c) t)or alirarsqueÍ dcs motivos previstos em lel'
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crÁusula oÉcrua sÉTtma:

O prescnte contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos

rnedrar'rte o cronograma apresentado (Cláusula Quarta) ou até 31 de dezembro de

2019.

cr-Áusula oÉcrua 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 três

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

Areia Branca/SE, 11 de fevereiro de 2019'
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