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ESTADO DE SERGIPE

uunrcÍpro DE ARErA BRANCA
GABINETE DO GESTOR

CoNTRATO No 63/ 2020

coNTRATo oe aqursrçÃo oe cÊlvenos lt-tlaeÍ{rÍctos sru lrcrraçÃo
DA AGRTcuLTuRA FAMTLTAR PARA A aurrrraçÃo EScoLAR/PNAE

o munrcÍpro or AREIA BRANCA/SE, inscrito no cNPl sob o n"

13.100.995/0001-04, localizado à Praça Joviniano Freire de oliverra, s/n", (lentro,

doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por scu Gestor, o Sr'

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS, portador do RG no 3'271'729'8 SSP/SE e do

CPF no 036.219.265-00, e por outro lado LUIS FERNANDO MENEZES DOs

SANTOS, residente e domiciliado no Povoado Serra Comprida, q/Íro' zon;r Rural'

Areia Branca/SE, inscrito no CPF sob no 07 7 '426'6'':'-7A ': i)AÍ)

SDW0071426695781307200942, doravante denominado CONTRATADO'

fundamentados nas disposições da Lei no 77.947/2009, e tendc ílm vista o tiuc

consta na Chamada Pública no Of/202O, resolvem celebrar o presente contrato

mediante as cláusulas que seguem:

ct-Áusut-l PRTMETRA:

É objeto desta contratação a aquisição de 9êneros alimentícros pereciveis i
hortifiutigranjeiros, da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados aos alunos das cscolas

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

matriculada no exercício 2020, verba FNDE/PNAE, descritos no qu(ldro previsto na

Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública no Ol/)o2O, o qttal ficir

fazendo pàrte integrante do presente contrato, independentement(l de anexação ou

CLÁUSULA TERCEIRA:

o limite individual de venda de gêneros alimentícios do coNTRATADO será de ate R$

20.OO0,O0 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conformc
a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

tra nscnçao.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros al'mentícros da Aqricult(lr"
Familiar ao CoNTRATANTE conforme descrito no Projeto de venda, parte integrante

deste Instrumento.

CLÁUSULA QUARTA:

pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos duscritos abaixo, ;r

CoNTRATADO receberá o valor total de R$ 18.840,00 (dezoito Íril, oitocentos c

quarenta reais).
a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentaçào do Termo de

Rêcebimento e das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimcntação
no local de entrega, consoante anexo deste Contrato.
b) o preÇo de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricul'..jra faTnii.lr o no

cálculo do preço já devem estar incluidas as despesas com frete, r'cursos hufllallos

e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comercrars, traba!histas c
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previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das

obri es decorrentes do pr€sente contratoa

ITE14 rseecrrtcnçÃo

CEBOLINHA, com folhas lisas, firmes,
viçosas, de cor verde brilhante, com

coloração e tamanho uniformes e típicos
da variedade, livres de sujidade,
parasitas larvas e de resíduos de
fertiliza ntes de colheita recente.
COENTRO, com folhas lisas, firmes,

UNID,

ML

ML

V. ÍOTAL
(R$)UN IT

(R5)

7 .200,00

viçosas, de cor verde brilhante, com
coloração e tamanho uniformes e típicos
da variedade, livres de sujidade,
parasitas larvas e de resÍduos de

com grau médio de amadurecimento,
fresca, compacta e firme, isenta de

suj idades, coloração uniforme, devendo

i,13 6.780,00

de colheita recente.
TANGERINA MEDIA, dC 1 a q ua lid ade,

27 KG 600

ser bem desenvolvida.

CLÁUSULA QUINTA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à

dota ES orç!tlrentá rias:

I

conta das s{lclu intes

4.860,00

FONTE DE
REClJEsOs

toot/11221tr21

0

UO

1519 7024/2O91

PRO]ETO
OU ATIVIDADE

CLASSIFIC
ECONO M

AÇÃO
ICA

4001/2030 zo37/2034 3 390 3 000

CLÁUSULA SEXTA:

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

';a', " 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 para pagamento

do CONTRATADO, está sujeitó a pagamento de multa de 2olo, mais luros de 0' 1Vo ao

dia, sobre o valor da parcela vencida'

cLÁUSULA OITAVA:

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

artigo 45 da Resolução CD/FNDE 
^o 

2612013 as cópias das Notas Frscais de Compra'

os i"rmo, de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas preslações do contas,

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

Alimentação Escálar e documentos anexos, estando à disposiçào pa a comprovação
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cLÁUSULA NONA:

É de exclusiva responsa bilidade do CONTRATADO o ressarcimento dC danos causados

ao CoNTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolr: na execLrção do

contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscal 
"ação

cLÁUsULA DÉCIMA:

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

particulares poderá:
lj Àoairi.ul unilateralmente o contrato para melhor adequação as finatidades de

inieresse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;

úii"r.ina'i,. unilaieralmente o contrato, nos casos de infração contratLral ou inaptidão

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

Sámpre que o TONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restaT caracterizada

culpadoCoNTRATADo,deverárespeitaroequilíbrioeconômico.financeiÍo,
guiuÀtinao-tr," o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despcsas

já rea lizadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá scr descontada dos

pugu;"ntàt eventualmenle devidos pelo CONTRATANTE ou, qu;rrrdo for o c:rso'

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 presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n' 01'/2020' 
-pela

Resolução CD/FNDE no 26/2013, pela Lei no 8.666/1993 e pela Ler \o 77 941/2009'
em todos os seus termos.

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acoÍdo fornnal entro

as partes, resguardadas as suas condições essenciais'

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

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

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

recebimento ou por fax, transmitido pelas partes.
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,{qn rhd{ifi,ú
MUNICTPIO DE

Contr

À[rrl^-6M
RANCAAREIA B

atante
ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS

Gestor do Mu nicíPio

lx^»íwr*rdl Nefu
LUIS FERNANDO MENEZE

Contratado

d4r4,arw
S DOS SANTOS

I

cr-Áusut-l oÉcrun sEXTA:

Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à s(r'r efetivaqào' por

ãàrta, consoante Cláusula Décima Quinta, poderá ser rescindido' de pleno direito'

independentementedenotificaçãoouinterpelaçãojudicialoUi]XtrajudiCial,nos
segu intes casos:
a) por acordo entre as Partes;
bj pela inobservância de qualquer de suas condições;
cj por quaisqu.er dos motivos previstos em lei'
cLÁusuLA DECTMA SETTMA:

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

mediante o cronograma apresentado (Cláusula Quarta) ou até 31 de dezcrrbro dc

2020.

cr-Áusula oÉcrma orrAvA:

É competente o Foro do Distrito de Areia Branca/SE para 
'.lLrimir 

qua{quct

controvérsia que se originar deste contrato'

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente inslr Lrmento Cm duas

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

Areia Branca/SE, 07 de fevereiro de 2020'


