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ESTADO DE SERGIPE
uururcÍpro DE ARErA BRANCA

GABINETE DO GESTOR

o MUNTCiPTO DE ARErA BRANCA/SE, inscrito no cNPl sob o n"
13.100.995/0001-04, localizado à Praça loviniano Freire de Oliveira, s/no, Centro,
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Gestor, o Sr.
ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG

na 3.2.f 1.129-8 SSP/SE e do CPF no 036.219.265 00, residente e domiciliado em
Arr: a !tr airca,,/SF, e por ouIro lado VALDECI DE JESUS SANTOS, residente e

alor|i i i,il.l ni) Povoado lunco, Zona Rural, Areia Branca/SE, inscrlta no CPtr sob no

5i19.fi17.725 6ti, doravante denominado CONTRAÍADA, fund.lmentados nas

disposrções da Lei n" f 1.947/2009, e tendo em vista o que consta na Chamada
Pública no O1/201,9, resolvem celebrar o presente contrato mediantc as cláustllas que

seguem:

cuÁusula PRTMETRA:

E objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícros pereciveis e
hortiírutigranjeiros, da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados aos alLrnos das escolas
munrcipais do Ensino FundarÍtental, AEE, Pré Escolar, Creche, Mais Educação e EJA,

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

Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública no 07/2079, o qual fica
fazcnclo parte rntegrante do presente contrato, independentementc (le anexação ou

traÍrscrição.

CLAUSU LA SEGU NDA:

O CONTRATADo se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da A.lricultura
i"amilrar ao CONTTIATANTE conforme descrito no Projeto de Venda, parte integrante
deste I nstru mento.

CLAUSULA TERCEIRA:

o limite indavidual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADo será de ate R$

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

CLAUSULA QUARTA:

pelo foí.tecimento Clos gêneros alimentíCios, nos quantitativos descritos abaixo, a

CONTRATADO reccberá o valor total de R$ 19.926,70 (Dezenove mil, novccentos e

vrnt(. e scia; rarars c setenta centavos).
a) o re.ebinrcnlo das mcrcadorias dar-se-á mediante apresentaçilo do Termo de

Riíccbrnrcnto (l das Notas FiscôiS de Venda pela pessoa responsável pr:la alimentaçãr:
no local de entroga, consoante anexo deste Contrato.
b) O preço de aquisição ó o preço pago ao fornecedor da agriculttrra íamiliar e no

cálculo do preço já devem estar incluídas as despesas com frete, rccursos hLrmanos

e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e
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previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das
o brigações d eco rren

I

tes do resen te co n trato.p

Abóbo

Produto

TA

Unidade

Kg

Quantidade

1.300

350

Periodicidade
de entrega

99i!411r
Quinzenal

Prcço d

V. Unitá

quisição

TV
.1 n

,l-- ,I:AmendorÍrl

Farinha (ic ma ndroca

Mrlho verde und 
I.,

Kql
fl

Kol

Qu inzena I

12,00

201.0i
5.809,7 0

4.380,00

1.215,00

I

Pe de molcque

Bata ta doce 2,43

Valor Total Contratado 19.926,70

CLAUSULA QUINTA:

As despcsas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes
d01ôçõe:r r rça rnc n tá rias:
uo pno:rro

OU ATIVIDADE
CLASSIFICAç o

1 519 ? A24 / 400 1 / 203A / 203 1 / 4002/ 2034 3390,30.00

CLAUSULA SEXTA:

o CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na CIáusula Quarto, alínea
"a", e após a tramitação do processo para instrução e liquidação, efetuará o seu
pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior.

CLAUSULA SETIMA:

o CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento
do CoNTRATADO, está sujeito a paqamento de multa de 2o/o, mais luros de 0,1olo ao
dia, sobre o valor da parcela vencida.

CLAUSULA OITAVA:

c uÁusu la ruorua:

E de exclusiva rosponsa b ilidade 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 responsabilidade à fiscalização.

ECONOMICA
FONTE DE
RECU RSOS

l001/112211125

A>

365

500
-:,:d-- 

r,oq l-
9!11,.191
Qu inzenal

l

O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11do
artrgo 45 cla Resolução CD/FNDE na 26/2013 as cópias das Notas Fiscais de Compra,
os I ermos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas,
bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimenticios da Agricultirra Familiar para
AlrmentarÇ.ro É:;colar e documentos anexos, estando à disposição p.'rra comprovação.
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CLAUSULA DECIMA:

o CoNTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os in[eresses
particulares poderá:
a) nrodiíicar unilateralmente o contrato para melhor adequação as íinalidades de
interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão
do CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do aJUSte;
Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada
culpa do CONTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econôÍnico-financeiro,
garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas

1á rea lizacias.

clÁusu la oÉcrqa PRrM ErRA:

A multa âplicada após reqular processo administrativo poderá
pal]arncntos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou,
cobrada ludicralmente.

ser descontada dos
quando for o caso,

clÁusula oÉcrFra SEGUNDA:

A fiscali;,ação do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato, da

Secretaria Municipal de Educação, da Entidade Executora, do Conselho de

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

leg is laçã o.

cLÁUsULA DÉCIMA TERCEIRA:

O presente contrato rege-se,
Resolução CDlFNDE Í",o 26/ZOl3,
em todos os seus termos,

ainda, pela chamada pública nt,, Ol/2079, pela
pela Lei no 8.666/1993 e pela Lei no !1.947/2009,

por
de

CLAUSULA DECIMA QUARTA:

Estc Conlrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acÔrdo formal entre
as partos, resguardadas as suas condições essenciais.

CLAUSULA DECIMA QUINTA:

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais o expressas/
meio de carta, que somente terá validade se enviada medi.lnte registro
recebiínento ou por íax, transmitido pelas partes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA:

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

Cláusula Décima Quinta, poderá ser rescindido, de pleno direito,carta, co nsoa nte
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independentemente de notificaçâo ou interpelação judicial ou extrajudicral,
seg u in tes casos:
a) por acordo entre as partes;
b) pela inobservância de qualquer de suas condições;
c) por quaisquer dos motivos previstos em lei.

cLÁusULA DÉCTMA SÉTIMA:

nos

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
20 19.

cLÁUsULA DÉCIMA OITAVA:

E competente o Foro do Distrito de Areia Branca/SE para dirimir qualquer
controvcrsia quc 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 fevereiro de 2019

,ffinrharul^m [[íu,tú,ful
uutttcipto DE ARErA BRANcA

Co ntrata nte
ALAN ANORELINO NUNES SANTOS

Gestor do I4u n icíPio

7u\«*,.^ cL §*.rj', *.LLTr_
VALDECI DE J ESUS SANTOS

Contratada


