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ESTADO DE SERGIPE
uururcÍpro DE ARErA BRANCA

GABINETE DO GESTOR

CoNTRATO No 64 / 2OL9

coNTRATo or eqursrçÃo oe cÊnrnos aLrF{rNrÍ-cros sen lrcrraçÃo
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIENTAçAO ESCOLAR/PNAE

o uururcÍpro DE AREIA BRANCA/SE, inscrito no cNPl sob o no

13.100.995/0001-04, localizado à Praça Joviniano Freire de Oliveira, s/n", Centro,
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Gestor, o Sr.

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

no 3.271.129-8 SSP/SE e do CPF no 036.219.265-00, residente L: domiciliado em

Ar.ria Brafca/SE, o por olrtrc lado VALTER PEDRO LIMA SANTOS, re1;iiiente e
.lorÍircilrado na Rua 01, no 2581, Povoado Rio das Pedras, Zorra Rural, Areia
UrJn(.a,/SE, ll]scrito no CPF sob no 695.579.005-63, doravanlc cJenominado

CONTRATADO, ÍLtnclamentados nas disposiÇôes da Lei no 1'1'.947/?O09, c lcndo em

vista o que consta na Chamada Pública no O1/7019, resolvem cclobrar o presente

contrato mediante as cláusulas que seguem:

clÁusula PRTMETRA:

É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícros percciveis e

hortifrutigranjeiros, da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados aos alunos das escolas
mLlnicipais do Ensino Fundamental, AEE, Pré Escolar, Creche, Mais Educação e ElA,

matriculaila 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

fazendo parte integrante do presente contrato, independentemen t tl de anexação ou

t ra nsc rição.

CLAt'SULA SEGUN DA

O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimenticro'; da Agricultura
Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda, parte inteqrante
deste I nstru mento.

CLAUSU LA TERCEIRA:

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO será de até R$

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

CLÁUSULA QUARTA:

Pclo Fornccimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos dcscritos abaixo, a
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rer:otrcrá o valor total de R$ 19.466,64 (dezenove mll, quatrocentos e

se-.i:;cntal \r sors Tcilts e sessenta e quatro centavos).
a) 4,,reccbiÍreí)to das ntercadorias dar-se-á medaante apresentaçiio do Termo de
tii,cetlrii.r,,:rlo i-' il.l'r Notas f lscais de Vellda pela pessoa responsávcl ,rr:la alin'entação
no local cle cÍrtreqa, consoante anexo destê Contrato.
b) o preço de aqLlisição é o preço pago ao íornecedor da agricultLrra familiar e no

cálculo do preço já devem estar incluídas as despesas com frete, rocursos humanos
e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comercrírrs, trab.-rlhistas e
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prevrdencrários e quaisquer outras despesas necess anas ao

Preço d

V. Ll n itá

cu mprimento das
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Va lor Total Contratado
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1 ,1,i,ír,64

cuÁusula eurNTA:

AS despesas decorrentes do presente contrato correrão à Conta daS sequintes
qgtqçoesorçamen[árias:. _.

UO PROJETO

IL
Lrsrg l 2024/4O 01/2030 2031 40o2/2034

CLAUSULA SEXTA:

FONTE OE
RECU RSOS

1t)0t/7722/1125

clÁusura sÉrrma

O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos t)ara pagamento

do CONTRATADO, está sujeito ô pagamento de multa de 2olo, mais lLrros de 0,1olo ôo

dia, sobre o valor da parcela vencida

cr-Áusula orrAVA:

o CoNTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quarta, alínea
"a", o apo!; a tramitaÇão do processo para instrução e liquidação, eíetuará o seu

pãqamento no valor correspondente às entregas do mÔs anterior'

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

artigo 45 da Resolução cD/FNDE no 26/2013 as cópias das Notas Fiscais de compra,
os Terrnos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas,

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

Alimentação Escólar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.

cLÁUSULA NONA:

E.le exclusiva rcsponsabilidade do CoNTRATADO o ressarcimento de danos CausadOS

i:ro CON IItATANII ou a tercctros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do

.oirlr.rl() rrào excluindo ou reciuzindo esta respo nsa bilidade à fiscalrzação'

clÁusuLa oÉcrt{a

o CoNTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sot)re os ir)tcresses
pa rticu la res poderá:
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de

interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou rnaptidão
rlo CONI-IIATADO;

C LASSI FICAçAO
ECONOMICA
3390.30.00

OU ATIVIDADE 
-_
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c) fiscali.,ar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecuçào total ou parcial do aJrrste;
Sempre que Õ CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada
culpa do CoNTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro,
garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização Por despesas
já rea lizadas.

CLAUSULA DECIMA PRIM EIRA:

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou,
co b rada judicialmente.

ser descontada dos
quando for o caso,

clÁusu la oÉcrua sEGUNDA:

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato, da
Secretan.-r lvlunicipal de Educação, da Entidade Executora, do Conselho de
Aiirrcntação Escolar - CAE e outras entidades designadas pelo colrtratante oLl pela
leqislaçiio.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA:

O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública no 01/2019, pela

Resolução CD/FNDE no 26/2073, pela Lei no 8.666/1993 e pela Lei no 11 947/2009,
em todos os seus termos.

clÁusu la DEcTMA eUARTA:

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre
as partes, resguardadas as suas condições essenciais.

CLAUSULA DECIMA QUINTA:

As comunicaÇões com origem neste contrato deverão ser formais o expressas, por
meio de carta, que somente terá validade se enviada mediarlte reqistro de
recebimento ou por fax, transmitido pelas partes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA:

Este Contrato, desde que observada à íormalização preliminar à sua efetivação, por
carta, consoante Cláusula Decima Quinta, poderá ser rescindido, de pleno direito,
indepe nden temente de notificação ou interpelação judicial ou extrôjudicial, nos
seg u intes casos:
a) por acordo entre as partes;
b) pela inobservância de qualquer de suas condições;
c) por quaisquer dos motivos previstos em lei.
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cr-Áusula oÉcrua sÉtttqa:

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

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

2019.

cr-Áusula oÉcrua orrAvA:

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

controversaa que se originar deste contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento om três
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas'

Areia Branca/SE, 11 de fevereiro de 2019'

#nxAd,ú,§ fúnüÁúfi/\
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

Co ntrata nte
ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS

Gestor do lYunicíPlo

U,al6. lrrr/r- -knryt-
VÀLTER PEDRO LIMA SANTOS

Contratado


