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GABINETE DO GESTOR

CoNTRATO No 72/ 2O2O

coNTRATooraqursrçÃooeeÊnenosaLrMeNrÍcrossEMLICITAÇAo
DA AGRTcuLTURA FAMTLTAR PARA A llrrnraçÃo EscoLAR/ PNAE

o nunrcÍpro oe AREIA BRANCA/SE, inscrito no cNPJ sob o rro

13.100.995/0001-04, localizado à Praça Joviniano Freire de Olivcir'r' s/no' Centro'

doravante denominado COt'lfanferufg, neste ato representado Por scu Gestor' o Sr'

ALANANDRELINoNUNESsANTos,portadordoRGno3,2TT.l2g-8SSP/SEedo
cPF no 036.219.265.00, e por outro lado TAMIRES SANTANA sANTos, residente

e domiciliada na Rua 4, s/no, Povoado Canjinha, Zona Rural, Areia Branca/SE' inscrita

noCPFsobno060'420'625.90eDAPSDW0O6o42o6259027o72oo259,doravante
denominadoCoNTRATADA,fUndamentadosnasdisposiçõesdaLeltl"1l.947/2oo9,
e tendo em vista o que consta na Chamada Pública no Ol/2O2O, Te:;olvem colebr':r o

presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

ct-Áusule PRTMETRA:

É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentír r(rs per''íii'/cis i-r

hortifrutigranjeiros,daAGRICULTURAFAMILIAR,destinadosaosôitlrlosdasescolas
municipais dó Ensino Fundamental, AEE, pré Escolar, creche, ['4ai:] Educação e EJA,

matriculada no exercício 2020, verba FNDE/PNAE, descritos no qir(rdro prcvisto nil

Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública no O'l /2O2O, o clLral íicã

àzendo pà.te integrante do presente contrato, independentemen t ír 'le anexação oll

tra nscrição.

cLÁUSULA SEGUNDA:

O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentíoos da Agr-icultura

Familiar ao coNTRATANTE conforme descrito no Projeto de venda, parte integrante

deste I nstru mento.

cLÁUSULA TERCEIRA:

cLÁUSULA QUARTA:

o limite individual de venda de gêneros alimentícios do CoNTRATAÍ)í) será dc ató R$

20.000,00 (vinte mil reais) por óne pot ano civil, referente à sua pro:.lução' conforme

a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar'

pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo, a

CoNTRATADO receberá o valor total de R$ 16.421,00 (dezesseis rnr , quatrocentos c

vinte e um rea is).
a) O recebimenio das mercadorias dar-se-á mediante apresentaçào do Termo de

Rãcebimento e das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentaçâo

no local de entrega, consoante anexo deste Contrato
b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultirra familiar e no

cátcuto aó preço já devem estar incluídas as despesas com frete, r{lcursos htlmanos

e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comercr;rrs, trabalhistas e
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previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao c!rÍnprimcnto das

obri ES decorrentes do resente contrato.a

ESPECIFICAÇAO

ABOBORA MADU RA, com casca sem
brilho e firme, tamanho grande,
uniforme, sem ferimentos ou defeitos,
turgescentes, intactas e bem
desenvolvidas, livre de terras ou corpos
estranhos aderentes a suPerfície
exte rna
õÉucuu, tamanho médio, de 1a

qualiclade, in natura, grau normal de
tamanho, livre de danos ou qualquer
lesão física ou mecânica, sem corpos
estranhos e isento de umidade e

insetos
GOIABA [4Éora, ae*ru qualidade, in
natura, sem ferimentos ou defeitos,
tenras, sem manchas, com coloração

UNID QTD.

KG 500

KG

KG

V. TOTAL
1n$)R$ )

2 2,23 1. 1 15,00

1 1 .7 26,OO
11

74

4. 100

1 .000

86

5B 3. 580,00 l

uniforme e brilho

cLÁUSULA QUINTA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das sequlntes

dota so mentárias:
UO PRO]ETO

OU ATIVIDADE
1519 2024/2O9t 400u?r],olLo31 2034

CLÁUSULA SEXTA:

FONTE DE
RECURSOS

1OO7/1t22/1t25

O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na CláusLrla Quarta' alinea
iu , " upó, a tramiiação do processo para instrução-e liquidação' efetuará o selr

pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior'

cLÁusULA SÉTIMA:

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

Jo CONfnnfnOO, está sujeitã a pagamento de multa de 2o/o, mais luros de 0'1olo ao

dia, sobre o valor da parcela vencida.

cLÁUSULA OITAVA:

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

artigo45daResoluçãoCD/FNDEno26/2oL3ascópiasdasNotasl-iscaisdeCompra,
os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas,

bemcomooProjetodeVendadeGênerosAlimentíciosdaAgricUlltrraFamlllarpara
Alimentação Escãlar e documentos anexos, estando à disposiçào p'r'r comprovôÇão'

ITEIY UN iT.
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CLÁUSULA NONA:

É de exclusiva responsa bilidade do CONTRATADO o ressarcimento d(r 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 fiscalrzação'

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 finalidadt:s de

interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADo;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contr;rt'ral ou rnaptidão

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

Sámpre que o 
-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 indenizarÇ.)o por.lcspesas
já rea lizadas.

cLÁUsuLA DÉCIMA PRIMEIRA:

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá se; descont.ca dos

pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quirndo for o caso,

cobrada jud icialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fis(,rL .le conlrato, da

secretaria lvlunicipal de Educação, da Entidade Executora, ,lo consollro do

Alimentação Escolar - cAE e outras entidades designadas pelo corrtratantc ou pcla

legislação.

cLÁusuLA DÉCIMA TERCEIRA:

O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n. Ol/2020, pela

Resolução CD/FNDE no 26/2013, pela Lei no 8.666/1993 e pela Le' to 17 947/2OO9,

em todos os seus termos.

cLÁUsULA DÉCIMA QUARTA:

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante ar t,r,lo forn'ral entr(l
as partes, resguardadas as suas condições essenciais'

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais i-- expressas, por

meio de carta, que somente terá validade se enviada medr'qte rcgrstro d(l

recebimento ou por fax, transmitido pelas partes.

dc060'

ffi



dc060
ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
GABINETE DO GESTOR

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:

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

carta, consoante Cláusula Décima Quinta, poderá ser rescindido, de pleno dircito,
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou (-.xtrajudicial, nos

seguintes casos:
a) por acordo entre as partes;
b) pela inobservância de qualquer de suas condições;
c) por quaisquer dos motivos previstos em lei.

clÁusULA DÉCIMA SÉTTMA:

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entregê Lotal dos produtos

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

2020.

cLÁUSULA DÉCI}TA OITAVA:

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

controvérsia que se originar deste contrato.

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

Areia Branca/SE,07 de fevereiro de 2020.

furr"Ad,drrsfifi^,utüffi,
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

Contrata nte
ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS

Gestor do MunicíPio

-nrrr,qb3ofu-rrct Saüo'
TAMIRES SANTANA SANTOS

Contratada


