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ESTADO DE SERGIPE

IauNrcÍpro DE ARErA BRANcA
GABINETE DO GESTOR

€oNTRATO No 56/2019

coNTRATo oe aqursrçÁo oe eÊnrnos alruelrÍcros seu lrcruçÃo
DA AGRTcuLTÚna raurlran PARA A alreruraçÃo EscoLAR/PNAE

o uuÍ{tcÍpto or AREIA BRANCA/SE, inscrito no CNPI sob o n"

13.100.995/0001-04, localizado à Praça Joviniano Freire de Oliveira' s/n"' Centro'

doravante denominado COnfnnfnltfe, neste ato representado por seu Gestor' o Sr'

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

no 3.27 1.129-8 SSP/SE e do CPF no 036.219'265-00, residente e domiciliado etn

Areia Branca,/SE, e por outro lado LUCIANO BATISTA DOS SANToS' residente e

dornrciliado rro Povoado Mangabeira, Rua 04, s/no, zona Rural, Âreia Branca/sE,

inscriLo no CPF sob no 421.278.975-68, doravante denominado cONTRATADO'

íundamentados nas disposições da Lei no 77'947/2OO9, e tendo em vista o que

.onrtu nu Chamada pioticá no o:]./2019' resolvem celebrar o presentc contrato

mêdiante as cláusulas que seguem:

cr-Áusula PRTMETRA:

É objeto desta contratação a aquisição de 9êneros alimentíoos pereclveis e

Àortiíru tig ra njeiros, da AGRICUTTuÀn rÂMtrtnR, destinados aos alLrnos das escolas

municipais dó Ensino Fundamental, AEE, Pré Escolar, Creche, Mais Educação e EIA'

,ã,liirroou no exercício 2019, verba FNDE/PNAE, descritos no quadro previsto na

cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública no ol/2019, o qual fica

for"nOo pà.t" irttegrante do presente contrato, independentementc de anexação ou

transcrição.

cr-Áusula sEGUN DA:

O COí\TItA lAt)O se compromcte a fornecer os gêneros alimenticLos da Ai;ricultura

Farnrlrar ao CONTRATANI E conforme descrito no Projeto de Venda' parte iniegrantc

dÉrstc lnstruÍlrcnto.

CLÁUSULA TERCEIRA:

olimiteindividualdevendadegênerosalimentíciosdoCoNTRATADOSerádeatéR$
ZO.OOO,oO (vinte mil reais) por ónP pol. uno civil,-referente à sua produção' conforme

a leqislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar'

cLÁUSULA QUARTA:

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

côNrnÀrnoo receberá 
-o 

valor total de R$ 19'937,50 (Dezenove mil' novecentos e

trinta e sete reais e cinquenta centavos)'
a) O recebimcnto das mercadorias dai-se-á mediante apresentaÇão do.iermo de

RcC('brmcnto C das Notas FrscaiS de Venda pela pessoa responsávcl írela aliÍnentação

llo io
b) o
cálcu
ema

(-.1
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lo
e

I 1lc,)lltrega, consoantc anexo deste Contrato'
.r:ço t-re aõu,sição ó o preço pago ao Íornecedor da agricultlrra fanliliar e no

do preÇo lá devem estar incluídas as despesas com frete' recursos humanos

riais, assim como corn os encargos fiscais, sociais, comerciais' trabalhistas e
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previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das

obrigaçõ es decorrentes do nte contrato
Periodicidade

dê entrcga
Preço dc Aqu isição (R$)

Produto V. U n itá rro v. Total

Banana

Unidade lQuantidade
..,-]

K9 L Zfto- Quinzenal 2,7 5 19.937 ,50

Vâlor Total Contratado 19.937,50

[.r das scq u in tes

FONTE DE
REcuRsos 

]

lAOl/1122/t7?5. I

dotacões orca men tá rias:_wrqyyy-',""...',,--.ffi:ero _ _-=l 
cr_lssrTrcaçÃo

ou Arrvlqr-DE-- . E§oNqu-IçA 
i

. lslg zozq/qoot/zot-o/2o3.1/4002/2034 I 3390 30 00- j

clÁusula sExrA:

O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta' alínea

';a", e upó, a tramitação do processo para instrução^e liquidação' efetuará o seu

pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior'

cr-Áusula sÉttMa:

O CcNrlrAlANTE que nào seguir a forma de liberação de recursos para paqamento

Jo CoNTRATADO, está sujeitõ a pagamento de multa de 2olo' mais JUros de'0'lo/o ao

dia, sobre o valor da parcela vencida

CLAUSULA QUINTA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à con

CLAUSULA OITAVA:

CLAUSU LA DECIMA:

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

"rtig; 
as da Resolução CD/FNDE no 26lzotz as cópias das Notas Fiscais de'Compra'

oa iur-o, de Recebimento e Aceitabilidadê, apresentados nas prestações de contas,

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

Alimentação Escálar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação'

CLÁUSULA NONA:

E de exclusiva responsa biladade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados

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

contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsa bitidade à fiscalização.

o CoNTIIAtANTE cm razão da supremacia do interesse público sobre os ir)teresses

particulares Poderá:
a) modificai unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de

inieresse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;

b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão

do CO o
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c) íiscalizar a execução do contrato;
dj apticar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do âjuste;

Sánlpr" qu,, o ôOrurRnrnllrE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada

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

lalantindo'tne o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por dcspesas

já rea lizad as.

cr-Áusura oÉcttla PRTMETRA:

A multa aplicada após regular processo ad m inistrativo lDoderá ser descontada dos

pugu.unto, eventualmente 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, do Conselho de

Àlimentação Escolar - CAE e outras entidades designadas pelo contratante ou pela

leg islação.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

O pie se!rtc contral.o rege'se, ainda, pela chamada pública no 01/2019'- p^ela

Àesotução CD/FNDE no 2612013, pela Lei no 8'666/1993 e pela Ler ao 11'947/7009'

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 mediante registro de

recebimento ou por fax, transmitido pelas partes'

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:

Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivaÇão, por

.oiin, .nn.non,e Cláusula Decima Quinta, poderá-ser rescindido' de pleno dlreito'

[rd opencl.] n tc tnentc de notríicaçãO ou interpelaçãO judicial ou cxtrajUdiCial' nos

seg u rntes casos:
a) por acordo entre as PaÍles;
b) pela inobservância de qualq uer de suas cond ições;

c) po T quars Lre dos motivos P revistos em lei

a
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cLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:

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

mediante o cronograma apresentado (Cláusula Quarta) ou ate 31 de dezcÍnbro de

2019.

cLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:

E competente o Foro do Distrito de Areia Branca/sE para dirimir qualquer

controversia 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 íevereiro de 2019'

úsru

flry.tfuI[*^J[*ryM,S,r
Contrata nte

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
Gestor do MunrcíPio

furt«.v^k46*fu#
Contratado


