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ESTADO DE SERGIPE

uururcÍpro DE ARErA BRANcA
GABINETE DO GESTOR

CoNTRATO No 52l2019

coNTRATo oe aqursrçÃo oe eÊrenos allraentÍcros seu llcrraçÃo
DA AGRICULTUnn remiuren PARA A elrenraçÃo EscoLAR/PNAE

o uururcÍpto DE AREIA BRANCA/SE, inscrito no CNPJ sob o n"

i:.roo.sssloool-04, localizado à Praça Joviniano Freire de oliveira' s/no' Centro'

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

ALAN ANDRELTHo ruultes sÀNTos, brasileiro, solteiro' advogado' portador do RG
-ni 

z.ztt.tzg 8 ssP/sE e do cPF no 036 219 265-00, residente c domiciliado em

Areia Branca/SE, e por outro lado :OSÉ fnerne DE MENEzES' residente e

domrciliado no Povoado Mangueira, s/no, Zona Rural' Areia Branca/SE' inscrito no

CPF sob no 052.051.058-52, ão'utnt" denominado CONTRATADo' Íundamentados

nas disposições da Lei no tt.iqitzOog, e tendo em vista o que consta na Chamada

Ptlblicanoo|l2olg,resolvemcelebraropresentecontratomediantcascláusulasque
segueín.

ct-Áusula PRTMETRA:

E objeto desta contratação a aquisição 9e- Sene.tos alimentícros perecíveis e

hortifrutig ra njeiros, da AcalêULTúàÀ rÂrurLlan, destinados aos alunos das escolas

;;;i.ú;ir;; Énsino rundamentut, neE, Pre Escolar, creche' Mais Educação.e EJA'

matriculada no exercício ZOig, ,"iOu FNDE/PNAE' descritos no quadro previsto'na

CIáusula Quarta, todos Oe u.otOo àm a chamada pública no Oll2olg' o qual fica

fazendo parte integrante o" ãi"tà"iã contrato' independente mente de anexação ou

lr.rnscri(;ào

CLÁUSULA SEGUNDA:

C ColJ I;IATADo se comproÍnel'e a foÍnecer os 9êneros alimenticio:; da Aqricultura

FamiliaraoCoNTRATANTEconformedescritonoProjetodeVenda,l'}arteintegrante
deste I nstru nlc n to.

cLÁUSULA TERCEIRA:

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

20.000,00 (vinte mil reais) pãi óÃe pot uno civil' reterente à sua produção' conforme

a legislação do Programa Nacional de Alimentaçao tscolar'

cr-Áusula QUARTA:

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

bôrtrrÀÀrnóo rcceberá 
-o 

uutoi totut de R$ 19'744'80 (Dezenove If il' setecentos e

quarerrta e quatro reais e oitenta centavos)
a) O rcccbrmento Oas nrercaaorias dar-se-á mediante aprese.ntação. do.-lcrmode

ír.:,( ( l)r', ,iillo r'(ia:l Not.ls Fisc.lls de Venda pela pes:;oa responsável l)ola alinlcntaçao

1,11 le1 ,r ,1e (lLrtÍcga, consoàrlte atlexo deste CorltraLo'

;; ,r';;;"Ç; ;; ;õritiçao ó o preço pago ao íornecedor da aqriculttrra familiar e no

.ar.i,," oó pr"ço 1á devem estar incluíáas as despesas com frete' rrlcursos humanos

e materiars, ilssrm como aÀ oa onau.gos fiscais, sociais, comerciilr'j, trabalhistas e
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previdenciárros e q uaisq uer
tes do pl

outras despesas
esente contrato.

necessanas ao

obrig açõcs decorren

cu Ínprimento das

Preço de Aqu isição (R$)
l)roduto Unidade Qua ntidad e

120

Periodicidade
de entrcg.l V. tJnitá í o

4,44

V. Total

A.êrola
I
lManga

Prmentão
l-'
jRepoiho

Quinzenal 5 3 2,80

4 08,00

4 116 
tOO

6.498,00

7 530100

t9.744,AO

[.9

150

1.200

r.800

lulnz9!al
a!ra"lgl
Quinzenal

2,72

3,9 8

3,6 I

I tomate

t_,
Qu in zena I

Va lor Total Contratado

cuÁusuua QUTNTA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes

dotaç
UO

ões orça m entá rias:
PROJ ETO

OU ATIVIDADE
202!llgg!11,010/294 4002 2034

CLAUSIJLA NONA:

cr-Áusula orrAVA:

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

urt,qo as da Resolução CD/FNDE no 2612013 as cópias das Notas Frscais de Compra'

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

úà. .o.o o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura lirn'li'i^p-ilu
Àtimentaçao Escólar e documentos anexos, estando à disposição paÍa compro'"4çao'

CLASSI FICAçAO
ECONOMICA

FONTE DE
RECU RSOS

loov1!22/rtzs

cLÁusuLA sExrA:

O (.ONl tr.Al'ANTE, apóS receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alinea
iol-'" upó, a tramitação do processo para instruçào^e liquidação' efetuará o seu

pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior'

cLÁUSULA SÉTIMA:

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

Jo ór"rrnnrnoo, está sujeitã a pagamento de multa de 7o/o, rnais luros de 0'10/o âo

dia, sobre o valor da parcela vencida

L (lc 0xclrrsrva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento clc danos''ausados

ao coNlRAI-ANTE ou a terceiTos, decorrentes de sua culpa ou dolo na-execução do

contrato, não excluindo ou reduzindo esta respo nsa bilidade à fiscalrzação'

3 390.30.00

:.1

F

2,51 |

I
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cuÁusura oÉctt"tn:

o CoNTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os irlteresses

pa rtrcu la res Poderá:
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de

inieresse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;

b) rescind'ir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contralual ou inaptidão

do CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do aluste;

Sámpre que o ôorutanteltrE alterar ou rescindir o contrato sem TestaT caracterizada

cutpà do CoNTRATADo, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro'

tãi*,inao-f r," o aumento da remuneração respectiva ou a indenizaÇão por despesas

já rea lizadas.

clÁusula oÉcrna PRTMETRA:

A multa aplicada após regular pTocesso administrativo poderá

paqamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou'

cobril(la i ud icial merrte.

clÁusula oÉcrÀ44 sEGUN DA:

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

secretaria lvlunicipal de Educação, da Entidade Executora, do Conselho de

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

legislação.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

o presente contrato rege-se, ainda, pela tl9l991^ pública no

nesotuçao CD/FNDE no 26/2013, pela Lei no 8 666/1993 e pela Lei

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 corldições essenciais'

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

ser descontada dos
quando íor o caso,

01/201.9, Pela
no ll.947 /2009,

por
deAs cornunicaçÔos com origem neste contrato deverão ser formais c expressas/

meio de carta, que somente terá validade se enviada mediaírte reqrstro

recebimento ou por fax, transmitido pelas partes'

clÁusula DÉcrMA sExrA:

Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sria efetivação'

.oiiu, .unro.-nte Cláusula Décima Quinta, poderá ser rescindido' de pleno dire
por
ito,
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indepe nden temente de notificação ou interpelação judicial ou cxtrajudic'al' nos

seg u intes casos:
a) por acordo entre as Partes;
úi peta inouservância de qualquer de suas condições;

ci por quaisquer dos motivos previstos em lei'

cuÁusuua oÉcrua sÉtrua:

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

mediante o cronoqrama up.Jt",'tJã 1Ctáusuta Quarta) ou até 31 de dezembro de

2019.

ct-Áusula oÉcrua orrAvA:

E competento o Foro do Distrito de Areia Branca/SE para dirimir 
'lualquer

controversia qlle se orrginar deste contrato'

t, por (]sLJrcrn assirn, iusLos e contratados, assinam o presente inslrumento enl três

vras cle rqual teor e forma, na presença de duas testemunhas'

Areia Branca/SE, 11 de íevereiro de 2019'

fufidd^íe ltln rÁ,0u\h
t',tuÍ{rcÍPro DE ARErA BRANCA

Contratante
ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS

Gestor do MunicíPio

Jvla

??É,*!-.#íÉ*,
Contratado
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