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coNTRATO No 59/ 20 20

coNTRATo oe aqursrçÃo oe eÊlrenos altltentÍ-ctos sEM LrcrrAçÃo
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIENTAçAO ESCOLAR/PNAE

o munrcÍpto oe AREIA BRANCA/SE, inscrito no ci'JPl sob o n"
13.100.995/0001-04, localizado à Praça loviniano Freire de Oliveira, s/n", Centro,
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Gestor, o Sr'
ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS, portado.r do RG no 3.277.129'A SSP/SE e do

CPF no 036.219.265-00, e por outro lado JOSE FREIRE DE MENEzES, rcsidênte c

domiciliado no Povoado Mangueira, sf no, Zona Rural, Areia Bran.a,/SE, lnscrito no

CPF sob no 052.051.058-52 e DAP SDW005205105852140120(1916, dÔravant(l
denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposiçõe5 f,3 lqr rro 11 91'1 12009,
e tendo em vista o que consta na Chamada Pública no Ot/2O2O, re:,olvem celebrar o

presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

É objeto desta contratação a aquisição de 9êneros alimenti( tos perot:ívets e
hortifrutigranjeiros, da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados aos aiurlos das escolas
municipais do Ensino Fundamental, AEE, Pré Escolar, Creche, Mais Educação e ElA,

matriculada no exercício 2020, verba FNDE/PNAE, descritos no quadro previsto na

Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública no 07/2020, o qual fica
fazendo parte integrante do presente contrato, independentemen t(l de anexaÇão ou

tra nscrição.

CLAUSULA SEGUNDA:

o CoNTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícrc,s da Agricultura
Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda, pàrte rniegrante
deste Instru me nto.

CLAUSULA TERCEIRA:

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

20.000,00 (vinte mii reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforrnc
a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

cLÁUSULA QUARTA:

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

CONTRATADO receberá o valor total de R$ 19.920,50 (dezenove rrr1l, novecentos c
vinte reais e cinquenta centavos).
a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentaÇão do Termo de

Recebimento e das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação
no local de entrega, consoante anexo deste Contrato.
b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agriculirrra farniilar c no

cálculo dO preço já devem estar inCluídas aS deSpesaS COm írete, r|( uTSos i-urnanori

e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comercl,, s, trabalhistas c
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previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das

obri a ões decorrentes do pfesente contrato,

ITEN4

l/

23

ESPECIFICAÇAO

MANGA, de 1a qualidade, in natura, sem
ferimentos ou defeitos, tenras, sem
manchas, com coloração uniforme e

brilho
PIN4ENTAO VERDE, de 1a qualidade, in

natura, tamanho médio, no Ponto de
maturação, sem ferimentos ou defeitos,
sem manchas, livres de
fe rtiliza ntes.

resíduos de

REPOLHO BRANCO MEDIO, de 1a

UNID. QTD UNIT
(R5)

V. TOTAL
(R$)

KG

KG 1.500

KG 2.000

KG 2.500

CLASSI FICAÇAO
ECO NOM ICA

4.785,00

1s0 | ) 37 355,50

qualidade, in natura, deve apresentar o
grau normal de tamanho, não estar
danificado por qualquer lesão física ou
mecânica, não conter corpos estranhos

3, 19

3 ,64

e estar isento de umidade e insetos.
TOMATE N4 DIO, de 1a qualidade, in

natura, com aproximadamente 600/o de
maturação, sem ferimentos ou defeitos,
tenros, sem manchas, com coloração
u n rfo Tme e brilho.

PRO]ETO
OU ATIVIDADE

2024 2O9t/4O01 zo3o/203t 2034 33903000

3 00

7.280,00

7.500,0028

CLÁUSULA QUINTA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes

dota oes o mentárias:
FONTE DE

BECURSOS
1OO117127/L125

cLÁUSULA SEXTA:

o CoNTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quarta, alínea

'iu', e após a tramiiação do processo para instrução 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 ;rara p'rqaÍncnto

do CONTRATADO, está suleito a pagamento de multa de 2olo, mais 'Lt'os de o' 1'\ ' ao

dia, sobre o valor da parcela vencida.
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cLÁUSULA OITAVA:

O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelir'rdo no § l L do

artigo45daResoluçãoCD/FNDEno26/2013aScópiasdasNotasFlscaiSde(-ompra,
o, i"rrno, de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas preslações de contas,

bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agriculttrra Familiar para

Àli."ntução Escólar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação'

cLÁUSULA NONA:

É de exclusiva responsa bilidade do CONTRATADO o ressarcimento dC danos c'iusados

ao CoNTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na-execução do

contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsa bilidade à fiscalrzação

cLÁusuLA DÉCIMA:

O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses

particulares Poderá:
ãl Àoáiri.ui unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de

inieresse público, respeitando os direitos do CONTRATADo;

ú) i"raina'it. unilateralmente o contrato, nos casos de infração contrirtual ou rrr,rplicão

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

iá.b.u qu" o toruraerarurE alterar ou rescindir o contratô sem restar caracterizada

ãrLpá aó coNTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro,

!ãiantindo-tne o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas

já realizadas.

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

A multa aplicada após regular processo administrativo-poderá ser descontada dos

pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou' qrr'rndo for o caso'

cobrada judicialmente.

cLÁUSULA OÉCIMA SEGUNDA:

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

Secretaria Municipal de Educação, da Entidade Executora, rio Consr:lho dt'

Àti.entução Escolar - CAE e outras entidades designadas pelo coÍrtratante ou pel'l

leg islação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

O presente contrato rege-se, ainda, pela chamag?- pública n') 01/202-0'^ p^ela

Àeiotuçao CD/FNDE n" 261ZOLZ, pela Lei no 8'666/1993 e pela Lei no Ll'947/2OO9'

em todos os seus termos.
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cr-Áusula oÉcrne QUARTA:

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

as partes, resguardadas as suas condições essenciais'

cr-Áusula oÉcrul QUTNTA:

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais c expressasf por

meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de

recebimento ou por fax, transmitido pelas partes'

cr-Áusule pÉcrul sExrA:

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

consoante Cláusula Décima Quinta, poderá ser rescindido, de pleno direrto'

independe ntemente de notificação ou interpelação judicial ou {)xtraju'1ic1al' nos

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

cj por quaisquer dos motivos previstos em lei.

cr-Áusule DÉcrMA sÉTrMA:

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

2020.

cLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:

É competente o Foro do Distrito de Areia Branca/SE para rirrimir 
'lu'llqLr(lr

controvérsia que se originar deste contrato.

E, por estarem assim, iustos e contratados, assinam o presente instrrrmento em duas

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

Arela Branca/SE, O7 de fevereiro de 2020
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