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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

GABINETE DO GESTOR

CoNTRATO No 31/ 20 19

CONTRATO DE AQUISIçÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍ-CIOS SEM LICITAçÃO
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIENTAçAO ESCOLAR/PNAE

o MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE, inscrito no cl'li'jl sob o no

13.100.995/0001-04, localizado à Praça loviniano Freire de Olivr:rril, s/n", Centro,

doravante denominaÉo CONITRATANTE, neste ato rePresentado pol scu Geirto', o Sr'

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS, brasileiro, solteiro, advogado, porta(lor do RG

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

Areia Branca/SE, e por outro lado ACASSIA SANTOS SANTANA, resldente e

domiciliada no Povoado Canjinha, s/no, Zona Rural, Areia Branca/SE, inscrlta no CPF

sob no 060.448.745-24, doravante denominada CoNTRATADA, fLrrldamentados nas

rlisposiçõos da Loi no 11.g47l2OOg, e tendo em vista o que corrslíl na Chamada
pública'no Ot/2}lg, resolvenl celebrar o presente contrato mediante .:s cláusulas que

seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

É oblet. desta contratação a aquisição de gêneros alimentícioS perecíveis e

hortLfiLrrr.lr,rnjoiros, da AGRTCULTURA FAMILIAR, dcstinados aos.-llLlÍ]os das escolas

n'rrIl( rpi'rts (jc) Ensino Fundamental, AEE, Pré Escolar, Creche, Mais EducaÇiio e EJA,

rnàl.riclrlaoa nô exercício 2019, verba FNDE/PNAE, descrltos no qLladro p,cvisto na

C:láusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública no 01/2019, o qual fica

fazendo parte integrante rlo presente contrato, independentemen te de anexilção ou

tra nscrição.

CLÁUSULA SEGUNDA:

o coNTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura
Familrar ao coNTRATANTE conforme descrito no ProJetO de Venda, parte intc.Jrante

deste I nstru m ento.

cLÁUSULA ÍERCEIRA:

o limite individual de venda de gêneros alimentícios do CoNTRATADO será de ató R$

20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, reíerente à sua prorlução, conforme

a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

CLÁ US I,, LA QUARTA:

peto for nitcirrento doS gênr:ros alrmentíciOs, nos quantitativos dcscritos abaixo, a

coN tRÂ 1-ADA reccberá o valor total de R$ 16.188,00 (dezesseis nrii, cento e oitenta

e oito reais).
a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentaçào do Termo de

Râcebimento e das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação
no local de entrega, consoante anexo deste Contrato
b) O preÇo de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agriculLura íarnlliar e no

cálculo clo preço já devem estar incluídas as despesas com frete, r?cursos h\.rmanos

e malteTr.ri:1, .t:isim como coÍn os encargos fiscais, sociais, comerclais, trab'rlhistas e
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CLÁUsULA QUINTA:

As despesas decorrentes dO presente cOntrato correrãO à COnta das seguintes

Cen o Lr ra

d otaçôes orça
iuo

mentárias:

1519

PROJETO
OU ATIVIDADE

2 O24 I 4OO 1 / 2O3O / 2O3t I 4002 / 2034

FONTE DE

BFlgRsos _
1001/t1?211t253 390. 30.00

O CONTÍ?.A |ANTE, após receber os documentos descritos na CláusLrla Quarta, alínea

"a",eapósatramitaçãodoprocessoparainstruçãoeliquidação,efetu;rriioseu
pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior'

CLAUSI.J LA SEXTA

cLÁUSULA SÉTIMA:

O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para p'lgamcnto

do CON] RATADO, está sujeito a pagamento de multa de 2olo, mais luros de 0,1(/o ao

dia, sobre o valor da parcela vencida

cLÁUSULA OITAVA:

oCoNÍRATANTEsecomprometeemguardarpeloprazoestabelecidono§11do
artigo 45 da Resolução CD/FNDE no 7612O!3 as cópias das Notas Fiscais dç Compra,

os TLrmos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestaÇões de contas,

bem corno o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricult rra Familiar para

AlirnentaÇão Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovaçãO'

CLAUSULA NONA:

E de exclusiva responsabilidade 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'

cLÁUsULA DÉCIMA:

O CONTRAÍANTE em razão da supremacia do interesse pÚblico sobre os interesses

ÍlarticulaÍ CS Íloderá :

a) modríicar unilateralmerlte o contrato para melhor adequação às finalidades de

interesse público, respettando os direitos do CONTRATADO;

I unioaae Ir __llxsl-I- rr l I Quinzenal

CLASSIFICAÇÃO
ECONOMICA
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b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou rnaptidão

do CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do a.luste;
Sá^pr" qu" o ôOlfqntaru-16 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 liza d as.

clÁusura oÉcrma PRTMETRA:

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá scr descontada dos

paqamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso,

cobradir tLrdtcialmetlIe.

A fiscalilaçào do presente contrato ficará a cargo do respectivo tiscal de contrqto, da

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

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

legislação.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

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

ÍtosoluÇão CD/FNDE no 76/2Or3, pela Lei no 8.666/1993 e pela Lei na 1l'947/2009,
ent tôdos os seus termos,

clÁusuLa oÉcrua SEGUNDA:

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

Este Conlrato poderá ser atditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre
as partos, resguardadas as suas condições essenciais

C LAUSIJ LA DECIMA QUINTA:

AS comuntCaçõeS Com origem neste contrato deverão Ser formaiS c expr(:SSas/ por

meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante reqrstro de

recebimento ou por fax, transmitido pelas partes.

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 direito,
ind..pe ndcntemente de notificação ou interpelação judicial ou cxtrajudicial, nos

seg u in te!i casos:
a) por acordo entrc as Partljs;
b) pela inobservância de qualquer de suas condições;
c) por.luaisquer dos motlvos previstos em lei.
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cr-ÁusuLa oÉcrt{a sÉrtua:

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

medianto o cronoqrama apresentado (Cláusula Quarta) ou até 31 de dezembro de

2 019.

cr-Áusuua oÉcrua orrAVA:

E competente o Foro da comarca de Areia Branca/sE para clirimir qualquer

controvorsia que se oriqinar dcste contrato.

E, por est.]rcm assim, lusl.os e contratados, assinam o presente instrumento (]m três

vras de igual teor e forma,

Areia Branca/SE, 11 de fevereiro de 2019'

dox +rd^ilrTo trúr,rn-hnfu''
uururcÍpro DE ARErA BRANcA

Co ntrata nte
ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS

Gestor do Mu nicíPio

^ ,---+ ^
§Êllr\,\)

ACASSIA SANT OS SANTANA
Contratada

tl
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