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CoNTRATO No 49l2019

CONTRATO DE AQUISIçÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITAçÃO
DA AGRTcuLTURA FAMTLTAR PARA A alrrnraçÃo EscoLAR/PNAE

o t'tuNrcÍpro DE AREIA BRANCA/SE, inscrito no cllPl sob o no

13.100.995/OOOI-04, localizado à Praça loviniano Freire de Olivoira' s/no' Centro'

doravanlc d0nominado CONTRATANTE, neste ato rcpresentado por 
"ou 

Gestor ' o Sr-

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

fio3.271.129-8SSP/SEedoCPFno036.2lg.265.0O,residenteedomiCiliadoem
Areia Branca/SE, e por outro lado MNICE TELES DE JESUS' resrdcÍrte e

domiciliada no Povoado.lunco, s/no, Zona Rural, Areia Branca/SE, inscrita lro CPF

sob no 043.714.785-14, doravante denominado CoNTRATADA, fundamentados nas

ã,sporiça"s da Lei no 
.7L.g47/2OOg, 

e tendo em vista o que consta na Ch'rmada

Pública'no 07/2)tg, resolvem celebrar o presente contrato medianti: as cláusulas que

seguem:

cLÁUSULA PRIMEIRA:

E objoto desta contratação a aquisiÇão de 9êneros alimentícros perecíveis e

hortifiu tig ra nj eiros, da AGRICULTUÀA FÂMILIAR, destinados aos altrnos das escolas

mLrnicipaís dó Ensino Fundan)ontal, AEE, Pré Escolar, Creche, Mais Educação e EIA'

màtriculacia no cxercício 2019, verba FNDE/PNAE, descritos no quadro previsto na

Cláusula Quarta, todos dc acordo com a chamada pública no 01/?o19, o qual íica

fazcndo;rrirtt: rntegrante do preseÍ.lte contrato, independerrtement ic an' r'tçào ou

tr.lnscriÇào.

CLÁUSU LA SEGUNDA:

O CONTRATADo se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura

Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda' parte integrante

deste I nst ru m ento.

CLÁUSULA TERCEIRA:

o limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO será de até R$

io.ooo,oo (viÍ)te mil reais) por óne por. ano civil, referente à sua produÇão' conforme

a leqis;lar;ão do Programa Nacional de Alimentação Escolar'

cLÁUSULA QUARTA:

P.rlo loí|(-'cLrrrcrlto clos 9ônt:ros alimenticios, Ílos quantitativos dcscritos:b;rixo' a

cOt"tfReteoo receberá o valor total de R$ 19 378,00 (dezenovc rnil' trczentos e

s0tenta e oito rea is ).
a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentacào do. T("rmo de

Rácetlimento e das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimcntação

no local de entrega, consoante anexo deste Contrato
ul õ-pr"ço oe a{ulsição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no

.Jt.rrô oo p."ço já devem esiar incluídas as despesas com frete' rccursos l.lumanos

e materiaas, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e

óo
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previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprim(]nto das

qçõqg Qeço

Prod uto

ce

gerina

IrlnJ,e,s qo p|es,en!9 coltrato
i- I periodrcidade [pr"ô o" n

unidadc 
I 
euantidade | ;; ";i;;;" l-v. nnii;,,o

I ;. r.aoo I o,rni"nur 
-J- 

1,4

l-*n-l@,,u
-)-- 

, ---:: | '

Valor Total Contratado

qbr!9

Alta 9

6

2:0q_q1q0

tl 29t,oo
19.3 78,00

cr-Áusula eurNTA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conLa das seguintes

d otações orça me n tá rias:
UO PROJETO

OU ATIVIDADE
1519 2024 / 4O0 r / 2030 / 2031 / 4

CLAUSULA SEXTA:

CLAUSULA NONA:

C LASSIFICAçAO
ECO N OMICA

r-or.rrÉ o-r I

RECU RSOS
roor/!122111?5 :,

o CONIRATAN'fE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta' alínea

'ia", e após a tramitação do processo para instruçâo-e liquidação' efetuará o seu

pagamento Íro valor correspondente às entregas do mês anterior'

cr-Áusula sÉrrua:

o CoNTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento

ão õr.rrnnrnoo, está sujeitõ a pagamento de multa de 2olo' mais Juros de'0'1o/o ao

dia, sobre o valor da parcela vencida

cLÁUSU LA OITAVA:

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

".tig. 
aS da Resolução CD/FNDE no 26/2073 as cópias das Notas Fiscais de Compra'

os 'Íennos do Ílccebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas'

benr corrrO o Projoto de VcncJa <le Gêneros Alimentícios da Agriculttlra Familial^e^X:

Àlinron[ação Escãlar e documentos anexos, estando à disposição para comprovaçao'

E de exclusiva responsa bilidade do CONTRATADO o ressarcimento dc danos causados

ao CONTRATANTE ou a t"rceiàs, decorrentes de sua culpa ou dolo na exccução do

conirato, não excluindo ou reduzindo esta responsa bilidade à fiscalrzação

clÁusula oÉcrMA:

O CONTRA-IANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses

particulares Poderá:
lj Àooiri.ur. unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de

ir.itur..r" público, respeitando os direitos do CONTRATADO;

0212.0]1) 3390.30.00
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b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão

do CONTRATADO;
c) Íiscalizar a execução do contrato;
dj apticar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do aluste;

iárpr" qr" o torurnnrnrurE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada

culpa do coNTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econô m ico-fina nceiro,

táiantinoo-tne o aumento da remuneração respectiva ou a indenizaÇão por despesas

já rea lizadas.

cr-Áusula oÉcrua PRTMETRA:

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos

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

cobrad a j ud icia lme n te

cr-Áusula DÉcrMA SEGUNDA:

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

Secretaria Municipal oe rJucação, da Ent]dade Executora' do Conselho de

Alimentação Escolar - CAE e outras entidades des'gnadas pelo corlLratante ou pela

leq islação.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

O presente contrato rege-se, ainda, pela cfr-a11!1- OúOtica no o1/2-019'^p^ela

Resotução CD/FNDE no 2(1zol'2, pela Lei no 8 666/1993 e pela Lei no ll'947/7009'
em todos os seus termos.

CLÁU5ULA DÉCIMA QUARTA:

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre

(rs I);ule';. r.:sr1uarcladas as stras condições essenciais'

cLÁusuLA oÉcrma QUTNTA:

As comunrcaçóes com origem neste contrato deverão ser íormais c expressas' por

meio de carla, que somente terá validade se enviada mediaÍlte registro de

recebimento ou por fax, transmitido pelas partes'

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:

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

.uiiu,.nnrounte Cláusula Décima Quinta, poderá-ser rescindido' de pleno direito'

inoà puno 
"nt"rnunte 

de notificação 
-ou 

interpelação judicial ou extrajudicial, nos

seguintes casos:
a) por acotdo entre as Partes;
bi pela rnobservância de qualquer de suas condições;

cj por quaisquer dos motivos previstos em lei'
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clÁusuua oÉcrua sÉTtua:

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega tot;)l dos produtos

mediante o cronograma apresentado (Cláusuta 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 oslarcm assim, lLlstos e contratados, assinam o presente in:itrLlmento ern três

vias r.le iqual toor e forma, na presença de duas testemunhas'

Areia Branca/SE, 11 de fevereiro de 2019'

&rr,4,ddire Àln',1^.hÍü4
munrcÍPro DE ARErA BRANcA

Contratante
ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS

Gestor do MunicíPio

'dnr''*ltr íi-A!» ácâ0*^»
IVANICE TELES DE JESUS

Contratada


