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ESTADO DE SERGIPE
uuNrcÍpro DE ARErA BRANCA

GABINETE DO GESTOR

coNTRATO No 3 2/ 2019

coNTRATo oe aqursrçÃo oe cÊnenos aLrt{eÍ{rÍcros stu lrcrrnÇÃo
DA AGRTcuLTURA FAMTLTAR PARA A aureruraçÃo EscoLAR/PNAE

o t"tuNtcÍpto DE AREIA BRANCA/SE, irrscrito no ctjt']J soi) o no

13.100.9')5i 0001-04, localrzado à Praça loviniano Freire de Olivcrra' s/n'" (lentro'

cjoravante deírominado coNTRAI-ANTE, neste ato representado por seu Geslor, o sr.

ALAN ANDRELINo NUNEs sANTos, brasileiro, Solteiro, advogadr;, porta(]or do RG

no 3.271,|29-8 SSP/SE e do CPF no 036.219.265-00, residente c domiciliado em

AreiaBranca/SE,eporoutroladoADELsoNDoSPAssosANDRADE,resldentee
domiciliado no Povoado Rio das Pedras, s/no, zona Rural, Areia Branca/sE, inscrito

no CPF sob no 910.264.585-87, doravante denominado cONTRATADO'
fundamentados nas disposições da Lei no 11.947/ZOO9' e tendo cm vi:lta o que

consta na Chamada Pública no 07/2019, resolvem celebrar o Presente contrato

rneCri)nt(, as cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIM EIRA:

E objeto desta contratação a aquisiÇão de gêneros alimentícios perecíveis e

hortrtru trg ra njeiros, da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados aos alunos das escolas

municipais dó Ensino Fundamental, AEE, Pré Escolar, Creche, Mars Educação e EIA'

matriculada no exercício 2019, verba FNDE/PNAE, descritos no qli.drO prevlsto na

Cláusula Quaíta, todos de acordo com a chamada pública no ol/2o79, o qual fica

fazenclo çràrte integrante do presente contrato, inde pendentemen tc de anexação ou

t ra nsc nçilo.

O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura

Familiar ao CoNTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda, parte inlegraí)te

deste I nstru mento.

CLÁUSULA TERCEIRA:

o timite rndividual de venda de gêneros alimenticios do coNTRATADO será de até R$

20.000,00 (vrnte mil reais) por ónP po. rno civil, referente à sua produção' conforme

a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar'

CLÁUSULA SEGU NDA:

cLÁUSULA QUARTA:

Pelo fornecimento dos gêneros alimenticios, nos quantitativos dcscritos abaixo' a

CONTRA-;ADO receberá ó valor total de R$ 19.466,64 (dezenove mrl, quatroccntos e

sessenta e seis reaiS e sessenta e quatro centavos)'
a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Terrno de

Ràcebimcnto e das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimeÍltação

no local de entrega, consoante anexo deste Contrato'
b) O preço de a[uisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura farÍrlliar e no

cátcuto oó pt"ço já devem estar incluídas as despesas com frete, roctlrsos numanos

e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciaris, trabalhistas e
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prevrdenciários e quaiSquer oUtras despesas necessárias ao cliír'lprimento das

obrig ações decorrentes do Pr€ieÍ'l!e-ço! tra to

LJnid;rdc Quantidâde V. Unitáro v rgtul
1e 193,61
19.466,64

2.433,33 Qu inzena I

Va lor Total Contratado

cr-Áusula eurNTA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes
doLações orça m entá rias

r r caçÃo

1)r o{llrt o
Pcriodrcidade
dc entrega

Preço dC Aq u isição (R$)

8,00

UO P ROJ ETO
OU ATIVIDADE

CLASSI
ECO N

FONTE DE
RECU RSOS

t.,
OMICA

2024/4O01/2030/?O31/ 4002 2034 3390.30.00 toot/ttzz/t\?, )

cr-Áusu la sExrA:

cr-Áusuua orrAVA:

CLAUSU LA NONA:

O CONTRATANI-E, após receber os documentos descritos na Cláustrla Quarta, alinea

"a", e após a tramitação do processo para instrução e liquidação, eíetuará o seu

pagamento no vaior correspondente às entregas do mês anterior.

cr-Áusuua sÉttua:

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

do CONTRATADO, está sujeito a pagamento de multa de ZYo, mais ;Ltros de 0,1olo ao

dia, sobre o valor da parcela vencida.

o CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11 do

artrgo 45 da Resolução CD/FNDE 
^o 

26/20!3 as cópias das Notas Fiscais de compra,
o, -l,,r,ru, dc Recebimento o Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas,

tlern como o ProJeto de Venda de Gêneros Alimenticios da Agricultura Familiar para

AlimontaÇão Escolar e doctrmentos anexos, estando à disposição para comprovação'

E de exclusiva responsabilidade do CoNTRATADO o ressarcimento do danos catlsados

ao CoNTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do

contrato, não excluindo ou reduzindo esta respo nsa bilidade à fiscalização'

cr-Áusut-r oÉctt{a:

o CoNTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sol.rre os inleresses

partrculares poderá:
a) modiíicar 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 contrattlal ou inaptidão
do CoNTRATADO;
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c) íiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajustei
sámpre que o 

-corutRetnrurE 
alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada

culpa do CONTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro'

!alantinoo-lne o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas

já rea lizadas.

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

A multa aplicada após regular pTocesso administrativo poderá

pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou,

cobrada .ludicialmente.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUN DA:

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscai de^contrato' da

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

Alimentação Escolar - CAE e outrãs entidades designadas pelo contratante oÚ pela

leqislação.

scr descontada dos
quando for o caso,

por
de

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública no 01/2qi9'^ p^ela

Resolução CD/FNDE no 26/?013, pela Lei no 8.666/ 1993 e pela Lei no 11 947/2OO9'

em todos os seus termos'

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

ÉstL. aoirlrato podcrá ser adil;l.io a qualquer tempo, mediante acordo formal entre

ils parrlu:1, rt:sqr-larrlacias as :;uas condições essenciais'

CLAUSULA DECIMA QUINTA:

As comunrcações com origem neste contrato deverão ser formais c expressas'

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

recebimento ou por fax, transmitido pelas partes'

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:

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

fuitu,.on.ounte Cláusula Décima Quinta, poderá ser rescindido, de pleno direito'

ind e pende ntemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial' 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.
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E competente o Foro da Comarca de Areia Branca/SE para dirimir qualquer

controv(,irsia que se originar deste contrato'

E, por estarem assim, lustos e contratados, assinam o presente inst'rumento em três

vias de igual teor e forma.

Areia Branca/SE, 11 de fevereiro de 2019'

cLÁusuLA DÉcrMA sÉTrMA:

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

2019.

cLÁUSULA OÉCIMA OITAVA:

#* #rdúro Àfuru,\*h,rb1
uur.trcÍpro DE ARErA BRANcA

Co ntra ta nte
ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS

Ge UNICI pto

/{l
ADELSON DOS PASSOS ANDRADE

Contr.lLado
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