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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

GABINETE DO GESTOR

coNTRATO No 60l 20 19

CONTRATO DE AQUISIçÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÃO
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIENTAçÃO ESCOLAR/PNAE

o MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE, inscrito no cNPl soir o no

13.100.9q5/0001 04, localizado à Praça loviniano Freire de Oliveira, s/no, Centro'
doravantc clenominado coNTRATANTE, neste ato representado por ',eu Gestor, o Sr.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS, brasileiro, solteiro, advoqado, portador do RG

no3.271.129.8SSP/SEedoCPFno036.219.265-00,residenteedomiCil]adoem
Areia ilranca/SE, e por outro lado MARTA CRISTIANE SANToS FERREIRA,

residente e domiciliada no Povoado Mangabeira, Zona Rural, Areia Branca/SE,

inscrita no CPF Sob no 007.663.685-21, doraVante denominado coNTRATADA,
fundamentados nas disposições da Lei no 17.947/2009, e tendo (''m vista o que

consta na Chamada Pública no O!/2019, resolvem celebrar o presente contrato

mediante as cláusulas que seguem:

cLÁUSULA PRIMEIRA:

E obleto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios per:ecíveis e

hortiÍiutigranleiros, da AGRICULTURA FA[1lLIAR, destinados aos alunos das escolas

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

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

cláusLrla Qrrarta, todos de acordo com a chamarla pública no 0l//2019, o qual íica

fazenalo i.,arte irltcgrantc alo presente contrato, independentementir ile aner{aÇão oil

tr.rnscrição.

cLÁUSULA SEGUNDA:

o CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Aqri(iultura

Fâmiliar ao coNTRATANTE conForme descrito no Projeto de Venda, parte inteqrante

dcste Instrumento.

cLÁUSULA TERCEIRA:

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

20.000,00 (vinte mil reais) por óAP por ano civil, referente à sua produção, conforme

a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar'

cLÁUSULA QUARTA:

Pa,lc iorl.tc rrr!rnto dos gôneros alirnentícios, noS quantitativos dcscritos êi)aixo, a

cc)NIRA'l Al)o recr:bcrá o valor total de R$ 19.722,00 (Dezenovo rllrl, setcccrltos e

vrrrle 0 dô :l reais).
a) O recebinrento das Ínercadorias dar se-á nlediante apresentaÇào do iÊrmo de

Râcebimento e das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsávei 1-lela alinrcntação

no local de entrega, consoante anexo deste Contrato'
b) O preço de a[uisição é o preço pago ao fornecedor da agricullura familiar e no

cátcuto oó preço já devem estar incluídas as despesas com frete, recursos humanos

e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e

l\[



d,or,

ESTADO DE SERGIPE
r'íutlrcÍpro DE ARErA BRANcA

GABINETE DO GESTOR

prevrdencrários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das
sente contrato.obrig ações dec-orfe!!_eLqo .pl'e

Produto I u niouo" Quantidade
Pcriodicidade

de entrega V. Total
- ro.zsõ.ôó

V. Lln itá r o

Kq 3.000

Kg 1 .200 9 432:0_9

t9.722,00Va lor Total Contratado

cLÁusuua eurNTA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das scguintes

Go iâ ba arln.9n9!
Quinzenal

3,43.

7 ,A6Ta ngerina

/20 002 7034

C LASSI FICAçAO
ECONOMICA

FONTE DE
R ECU RSOS

3 3 90. 30.00 loolLt-122/ 7 125

O CoNIRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea
"a", e após a tramitaÇão do processo para instruÇão e liquidaçãr: efetuará o seu

pagamcrrto no valor correspondente às entregas do mês anterior'

cr-Áusu la sExrA:

CLAUSULA SETIMA:

clÁusula orrAVA:

CLAUSI.J LA NONA:

O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento

do CONTRATADO, está sujeito a pagamento de multa de 2olo, mais lLrros de 0,1vo ao

dia, sobre o valor da parcela vencida.

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

artigo 45 da Resolução CD/FNDE fio 26/2073 as cópias das Notas Fiscais de compra,

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

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

Allmentação Escôlar e documentos anexos, estando à disposição patra comprovação.

E de exclusiva responsabilidade do coNTRATADO o ressarcimento de danos causados

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

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

cLÁUSU LA DÉCIMA:

o CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os inleresses
parLrcL,larts poderá:
a) modiÍicar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalrdades de

rntcressc público, respeitando os direitos do CONTRATADO;

"re

Preço dc Aq u isição (R$)

d9!qEqes
UO

1 519

entá rias:
PROJETO

OU ATIVIDADE



@osss

ESTADO DE SERGIPE
uururcÍpro DE ARErI\ BRANcA

GABINETE DO GESTOR

b) rescindrr unilateralmenLe o contrato, nos câsos de infração contratual ou ir-raptidão

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

5á111p." qru o 
-COrulRArnrurE 

alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada
culpa do coNTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio eco nôm ico-fina nceiro,
qarantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas
já rea lizad as.

cr-Áusula pÉcrr.4a PRTMETRA:

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos

pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso'

cobrada j ud icia lme nte.

cr-Áusula oÉcrua SEGUN DA:

A ÍrscalllaÇào do Presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato, da

SecTetara Municipal de Educação, da Entidade Executora, do Consclho de

Alimentação Escolar - cAE e outras entidades designadas pelo cor.rtratante ou pela

leg islação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

o presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública no Oll2019, pela

Resolução CD/FNDE no 26/201'3, pela Lei no 8.666/1993 e pela Lei to 1'1"947/2OO9'

em todos os seus termos.

cLÁUSU LA DÉCIMA QUARTA:

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

as partes, resguardadas as suas condições essenciais'

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

/\s ar)nrirílcaçôes com orlgem neste contrato deverão ser formais c exprcssas'
rncio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro

recebimento ou por fax, transmitido pelas partes.

por
de

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:

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

iirta, consoante Cláusula Décima Quinta, poderá ser rescindido, dc pleno direito'

independ enteme nte de notificação ou interpelação judicial ou cxtrajudtcial' nos

següintes casos:
a) por acordo entre as Partes;
b) pela nobservância de qualquer de suas condições;
c) por quaisquer dos motivos previstos em lei.
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crÁusut-l oÉcrua sÉTtua:

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

mediante o cronograma apresentado (Cláusula Quarta) ou até 3 i de dezcmbro de

2019.

clÁusula oÉcrt'ra orrAvA:

E competente o Foro do Distrito de Areia Branca/SE para dirimir clualquer

controversia que se originar deste contrato'

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três

u,o'.,1,, i,ruot teor e forma, na presença de duas testemunhas'

Areia tsranca/SE, 11 de fevereiro de 2019'

#h
M̂#S"qJse^[[iphh&,

Contrata nte
ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS

Gestor do MunicíPio

. tmr$\ Gu'nÀrt So^..Iu íu-"*
-MARTA cRrsrIANE sANTos FERRETRA

Contratada


