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ESTADO DE SERGIPE

uunrcÍpro DE ARErA BRANCA
GABINETE DO GESTOR

coNTRATO No 69/ 2020

coNTRATo oe nqursrçÃo oe cÊHenos attueHrÍctos seu urcrraçÃo
DA AGRTcuLTURA FAMTLTAR PARA A alrrlraçÃo EscoLAR/PNAE

o uulrcÍpro oe AREIA ERANCA/SE, inscrito no cNPJ sob o no

13,100.995/OOO1-04, localizado à Praça Joviniano Freire de Oliverra' s/n"' Centro'

àà.avante ienominado COrufRn.fnrufe, neste ato representado por seu Gestor' o Sr'

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

CPFno036.219.265-00,eporoutroladoMARTACRISTIANEsANTosFERREIRA,
residente e domiciliada no Povoado Mangabeira, zona Rural, Areia Branca/sE,

inic.ita no cPF sob no 007.663.685-zr é onp sDW0007663685211501201021'

doravante denominado CONTRATADA, fundamentados nas disp()siÇões da Lci no

77.g47l2OOg, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública no ai/2OZa'

resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que scguem:

cLÁusuLA PRTMETRA:

É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentír:ros percc'vcis e

Àoriifrutigran.leiros, da AGRICUITuàn nÂmtrteR, destinados aos alurros da:; cscolar;

municipais dó ensino Fundamental, AEE, Pré Escolar, Creche, Mais Educaçào e EIA'

Àatricutaaa no exercício 2020, verba FNDE/PNAE, descritos no qr''adro previsto na

êiau.rlu Quarta, todos de acordo com a chamada pública no Oll2a2o' o qiral íica

fazenao pàrte iniegrante do presente contrato, independente ment'' Je ane'açào otl

tra nscrição.

cLÁUSULA SEGUNDA:

oCoNTRATADosecomprometeafornecerosgênerosalimentíci()SdaAgriCUltUrê]
Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda' llarte integrante

deste I nstru mento.

CLÁUSULA TERCEIRA:

o limite individUal de Venda de gêneros aIimentícios do CoNTRATAt)(], Será di] até R§;

iO.ooO,oo (vinte mil reais) por óAR por. ano civil, referente à sua pr:rrlução' conforme

a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar'

CLÁUSU LA QUARTA:

Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos d(':;Lritos atlaixo' a

côNranrnoo receberá o valor total de Rg 18.670,00 (dezesseis i.rl, seiscentos e

setenta rea is).
ii O receOimento das mercadorias dar-se-á mediante apresenta,çào, d:.':11:^1:
Rácebimento e das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimcntaçao

no local de entrega, consoante anexo deste Contrato'
;; õ;."ç";; aõuisiçao é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no

ãár.urã aó pr"ço já devem estar incluídas as despesas com frete' rccursos humanos

e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerci'ris' trab'rihistas c
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previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao (lrrmprimento das

obri ões decorrentes do resente contrato.a

UNID. QTD
(R$)

KG 2.500

V. TOTAL
(R$)

8.9 5 0,00

FONTE DE
RECURSOS

loor/11?2lll?: )

UNITITEM

l4

27

UO

eserctrtcnçÃo

GOIABA MEDIA, de 1a qualidade, in

natura, sem ferimentos ou defeitos,
tenras, sem manchas, com coloração
uniforme e brilho.
TANGERINA M DIA, de 1a qualidade,

3

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

suj idades, coloração uniforme, devendo
KG 1 .200 ti

cont a das seguintes

0

PRO] ETO
OU ATIVIDADE

2024/2091 4007/2030 2031 2034

cLÁUSULA SEXTA:

-L

CLÁUSULA QUINTA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à

dota oes or amentárias:
cLnssiÊlcnçÃõ

ECONO M ICA

o CoNTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláustrla Quarta, alínea

"a", e após a tramitação 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 sujeito a pagamento de multa de 27o, mais juros de 0' l vo ao

dia, sobre o valor da parcela vencida.

cLÁUSULA OITAVA:

O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabek:cido no § 11 do

artigo 45 da Resolução cD/FNDE no 26l2OL3 as cópias das Notas Frscais de compra,

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

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

Alimentação Escólar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação

CLÁUSULA NONA:

É de exclusiva responsa bilidade 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 bilidade à fiscalrrf,ção'

3390300015 19

-@-Y

58

9 .7 20,00 
\

qer peqr qege!-v9!!1q.a. ,. I _l



d, 05 81-

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

GABINETE DO GESTOR

cLÁUsULA DÉcIMA:

O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses
particulares poderá:
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades dc
interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de inÍração contraLual ou inaptidão
do CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do aluste;
Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem rcsl.rr caractcrizada
culpa do CONTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econ ômico-f ina nceiro,
garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas
já rea lizadas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA:

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá se, descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente.

CLAUSULA DECIMA 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
Alimentação Escolar - CAE e outras entidades designadas pelo contratante ou pel;ti

legislação.

cLÁUsULA DÉcIMA TERcEIRA:

O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública no 07/2o2o, pela
Resolução CDIFNDE no 26/2073, pela Lei no 8.666/1993 e pela Lei no 71.947/2009,
em todos os seus termos.

cLÁUsULA DÉCIMA QUARTA:

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

CLAUSULA DECIMA QUINTA:

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por
meio de carta, que somente terá validade se enviada medi.rí)le regrstro de
recebimento ou por fax, transmitido pelas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:

Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sL,a efetivação, por
carta, consoante Cláusula Décima Quinta, poderá ser rescindido, do pleno direito,
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independentemente de notificação ou interpelação judicial ou cxtrajudicial' nos

seguintes casos:
a) por acordo entre as Partes;
bj pela inobservância de qualquer de suas condições;

cj por quaisquer dos motivos previstos em lei'

cr-Áusula oÉcrltn sÉrtua:

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

mediante o cronograma apresentado (Cláusula Quarta) ou até 3l de dezembro de

2020.

ctÁusule oÉcrul orrAVA:

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

controvérsia que se originar deste contrato'

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrrrmento cm duas

uíut a" igrut teor e foima, na presença de duas testemunhas'

Areia Branca/SE,07 de fevereiro de 2020'

&râdrli^ro /\hno\üTb' uuHrcÍPro DE ARErA BRANcA
Contrata nte

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
Gestor do lYunicíPio

Ç,u.''-
FERREIRA

. l,ro.n Ul"ÀI..r,v,r Sc"rrtqv ulnra cnrsiiaHt sANTos
Contratada
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