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ESTADO DE SERGIPE
T"tUÍ{TCÍPTO DE AREIA BRANCA

GABINETE DO GESTOR

coNTRATO No 50l 20 19

coNTRATo oe aqursrçÃo or cÊnenos altueHrÍcros sEM LrcrÍAçÃo
DA AGRTcuLTURA FAMTLTAR PARA A atrrltrlçÃo EscoLAR/PNAE

o uuNtcÍpto DE AREIA BRANCA/SE, inscrito no cNPJ sob o n"

t:.too.ssslooo1-04, localizado à Praça loviniano Freire de oliveira, s/n", centro'

doravante denominado cot'lrnnrnrurr, neste ato representado por seu Gestor'.o sr'

ALAN ANDRELINo NuNEs sANTos, brasileiro, so|teiro, advogado, portador do RG

ni z.zlt.tzg-e ssP/SE e do CPF no 036'2rg,65-00, residente e domiciliado em

Areia Branca/sE, " po, outrà lado TVANTLDE FERNANDES DE JEsus sANTos'

residente e domiciliada na Rua 01, s/no, POvOado Junco, zona Rural, Areia

Branca/SE, inscrita no CPF sob n'o àOr'ZfS aO5-10' doravante denorninado

CONTRATADA, funclamentados nas disposições da Lei n" ll'94712OO9' e [endo em

vrsta o qUc consta na Chamada Pública no'Of/2079' Tesolvem cclobrar o presente

contrato rnediante as cláusulas que seguem:

clÁusula PRTMETRA:

É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimenticros pereciveis e

Àortiririiq rãn:"iros, da ncÂrcwruan rÂurrten, destinados aos altrnos das escolas

;;;i.ú;i. ;; Ensino FundamÀntut, ner, Pre Es!9lar.' creche' Mais Lducação e EIA'

rn"ili.r]á0, no exercício 2019, verba rt"roelprttnr' de.scritos no quadro previsto na

Cláusula Quarta, todos oe ãrdo com a chamada pública no O\/2o19' o qual fica

fi.zeírdo irarte integrante oo óiut"nt" contrato, independentemente de anexação ou

Iranscriqào.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O CONTRAIADO se compromete a íornecer os gôneros alimentíctos da Aqricultura

FamiliaraoCoNTRATANTEConíormedescritonoProjetodeVenda,l)arteintegrante
d('sl (' ln sl rJ'nünto.

CLÁUSU LA TERCEIRA:

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

20.000,00 (vinte mil reais) pãi óÀe por. uno civil,,referente à sua produção' conforme

" 
r"gitrâçaJ do Programa Nacional de Alimentação Escolar'

CLÁUSULA QUARTA:

Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo' a

côr.rrÀÀrnoo receberá ã valor total de R$ 19 466,64 (dezenove mil' quatrocentos e

ses!;eÍrlil L'lieis reâis e sessenta e quatro centavos)'
a) O rr.:ci:binrr:tlto das Ínercaciorias dar-se-á mediante apresentaÇ'ro. do,.T"'T:-1:
ll(,.(.cbinlc to c das Notas I-rscais dc venda pela pessoa responsávcl pela alimcntaçao

no loca I d() en
b) o preço d(
cálcu lo do Pre
e materiais, a

1

lrega, consoante anexo deste Contrato'
r u,1rin,ção ó o preço pago ao l'ornecedor da agriculltrra familiar e no

ç. la á"""rn esiar incluídas as despesas com frete' Íucursos .nurnanos

ssim como com os encargos fiscais, sociais, comerci'rrs' trabalh'stas e
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previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das

obrigaç õcs decorrentes do p reseüq _c!n trato

Polpâ de frutas 2.433,33 Quinzenal

Valor Total Contratado

cuÁusula QUTNTA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à

dq!q.çõqs orçamentá r AS:
P ROJ ETO CLASSIFICAç o

UO
ECO N OM ICAOU ATIVIDADE

zo24 4001 2030 203t 4002 zo34

particulares Poderá:
a) modrÍicar unrlateralmente o contrato
inieresse públlco, respeitando os direitos
b) rescindir unilateralmente o contrato, n

do CONTRATADo;

PreÇo dc Aq u isição (R$)

V. U nitá ío
8,00

V. Total

t9.466,64

t9.466,64

conla das seg u in tes

FONTE DE
RECU RSOS

tool/71721t_12

para melhor adequação às finalidades de

do CONTRATADO;

Produto Llnidade Quantidade
Periodicidade

de entrega

CLÁUSULA SEXTA:

oCONTRATANTE,apósreceberosdocumentosdescÍitosnaCláusulaQuarta'alínea
"a", e após a tramitação do processo para instrução^e liquidação' efetuará o seu

pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior'

cLÁUSULA SÉTIMA:

O CONTI1ATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos Dara pagamento

ào ón raarnoo, está sujeitã a pagamento de multa de 2olo' mais lLtros de 0' 1oÁ ao

àia, sobrc o valor da parcela vencida i

cLÁUSULA OITAVA:

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

".uno 
oS ja Resolução CD/FNDE no 26lZOtZ as cópias das Notas Fiscais de Compra'

os Termos de Recebimento e Áceitabilidade, apresentados nas prestações de contas'

bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura tut'l':i^1i'j'
Áti.untuçao Escãlar e documentos anexos, estando à disposição para comprovaçao.

CLÁUSULA NONA:

E de exclusava responsa bilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados

ao C6NTRATANTE ou a teràros, decorrentes de sua. culpa ou dolo na-execução do

rônlrato. .ào crxcluindo o, rcriuzl.clo esta responsa bilidade à fiscalr''ação'

cLÀUSULA DÉCIMA:

o CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público soi)re os inleresses

15 19 3390.30.00

os casos de infração contratllal ou inap'fu

.t-: :

. ,.. 4,,._

T

Kgt



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

GABINETE DO GESTOR

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

cj por quaisquer dos motivos previstos em lei'

@ars

c) íiscalizar a execução do contrato;
ã) upii.ur- sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

êárp." qr" o ôorurnnrarurE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada

cutpá oo CoNTRATADo, deverá respeitar o equilíbrio econôm ico- fina nceiro'

àui*tiÀ,ro rr," o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas

já rea lizadas.

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

A multa aplicada após regular processo ad m]n!:!r?!Y?.-poderá ser descontada dos

puqu;untót eventualmenle dêvidos pelo CONTRATANTE ou' quando for o caso'

cobrada judicialmente.

cLÁUSULA DÉCIÍ',tA SEGUNDA:

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

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

Alimentação Escolar - Cae u-oui.àt entidades designadas pelo contratante ou pela

leg islação.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

O presente contrato rege-se, ainda, pela tl"I?91- pública no 01/2019'^ p^ela

ã"Jorrçao colrNDE no 2õ12013, peta Lei no 8 666/1993 e pela Lei no ll'9A7l2oo9'

em todos os seus termos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

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

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 medi'rnte registro de

recebimento ou por fax, transmitido pelas partes'

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:

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

iuiiu. .nnroun,e Cláusula Décima Quinta, poderá ser rescindido' de pleno direito'

independcntemente de notificação ou interpelação judicial ou oxtrajudicial' nos

@
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clÁusula oÉcrt'ra sÉrrua,

o presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos

mediante o cronograma apresentado (Cláusula Quarta) ou até 3l de dezembro de

2019.

ctÁusula oÉclua orrAvA:

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

controversia que se originar deste contrato.

E, por estarem assim,.iustos 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'

ilat\+d,ilfÍísÀfiru
MUNICIPIO DE AREIA BR

Contratante

\e-"U"ll Çtn a,45d4
rüarurloe FERNANDES DE JE

Contratad a

AN A

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
Gesto r do Mu nicípio

)L3,'^ S*-lP)
dús samros
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