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CONTRATO NO 74/2OL9

coNTRATo oe aqursrçÃo oe cÊtrnos ar-luttrÍcros srm lrcrraçÃo
DA AGRTcuLTURA FAMTLTAR PARA A alreHraçÃo EscoLAR/PliAE

o uuxrcÍpro oe ARErA BRANCÂ/SE, inscrito no c IPJ soi) o n"
13.100.995/0001-04, localizado à Praça Joviniano Freire de oliv<:,ra, s/n'', Ccntro,
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por ;eu Gestor, o Sr'
ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG

no 3.271.L29-8 SSP/SE e do CPF no 036.219.265-00, residente ,) domiciliado em
Arcia Branca/SE, e por outro lado EDINALDO DOS SANTOS TAVARES, rosrdcnte c
dorniciliado no Povoado Serra Comprida, s/no, Zona Rural, Areia tiÍanca/Sl', inscrito
Íro Cl)t' sob no 003.673.845-07, doravante denominado CONTRATADO,
fundarnentados nas disposições da Lei no \1.947/2009, e tendo em visla o que
consta na Chamada Pública no 02/2019, resolvem celebrar o prcsentc contrato
mediante as cláusulas que seguem:

cr-Áusula PRTMETRA:

É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentí(lros pert:cíveis e

hortifrutigranjeiros, da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados aos il .rnos das escolas
municrpais do Ensino Fundamental, AEE, Pré Escolar, Creche, MarÍ, iducaÇ.lo e EJAi

matriculada no exercício 2019, verba FNDE/PNAE, descritos no qi,rdro prt)visto na

Cláusula ()uarta, todos de acordo com a chamada pública no 02/,'}019, o qual fica
fazendo parte integrante do presente contrato, independentemen lr, de ancxaçào ou

transcrição.

cuÁusula sEGUNDA:

o CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícros da A!íicultura
F.rmiliar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda, parte iÍrtegrante
dcste I Írst ru mento.

cuÁusura TERCETRA:

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATAI)O será dc até R$

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

cr-Áusula eUARTA:

Pclo forn()cimcnto dos gêneros alimentícios, nos quantitativos d(rjcritos.baixo, a

CONI RAI ADO receberá o valor total de R$ 18.865,00 (dezoito ,rrrl, oito(;(rntos e

sessenta e cinco rea is).
a) O reccbimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentaqào do icrmo de
Recebimento e das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsávoi prla alrrncntação
no local dc entrega, consoante anexo deste Contrato.
b) O preço dc aquisição é o preço pago ao íornecedor da agricultura famrliar e no

cálculo do preço já devem estar incluídas as despesas com frete, recursos humanos
e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comercl.ris, trabalhistas e
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previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao ('rrnprimonto das

obrigaçõ cs d ecorre n tes do resente contra top

Periodicidade
de entrega

Preço dc /\quasiçào (Í1$)
PÍ oduto Unidade Qu a ntidad e

Go ia ba Kg 5.500 Quinzenal

Valor Total Contratado

cLÁUSULA QUINTA:

As despcsas decorrentes do presente contrato correrão à conta das scguintes

dota çoeso entá rias:
CLASSIFICAç o FONTE DE

RE-CU RSOS
l AOt/1.1 .12 / lt25

UO PROJ ETO
OU ATIVIDADE ECO N OM ICA

1519 2OZ4/4OO1/ 2030/ 2037 400 2034 3390.30.00

V. Unitár,o V. Iotal

,1il.865,00
18.86 5,00

),43

CLÁUSULA SEXTA:

o CoNTI{ATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusulir Quarta' alínea

';u' , " upó. a tramiiação do processo para instrução^e liquidaçãL- efetu;rr'i o seu

paqamento no valor correspondente às entregas do mês anterior'

cLÁUSULA SÉTIMA:

O CONTRATANTE que não sequir a forma de liberação de recursos para paqamento

ào cbNr*nrnoO, está sujeitõ a pagamento de multa de 2olo, mais luros dc o'1o/o ao

dia, sobre o valor da parcela vencida

CLÁUSU LA OITAVA:

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

u.t.go+sdaResoluçãoCD/FNDEno26/2013ascópiasdasNotasFlscaisdcCompra,
os Tlrmos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestilções do contas'

úàÍn ao.o o projeto de venda de Gêneros Alimentícios da Agricultrrra Famrlrar para

AlimentaÇão Escálar e documentos anexos, estando à disposição l),rr,r conrprovàção'

CLÁUSULA NONA:

É de exclusiva responsa bilidade do CoNTRATADO o ressarcimento O.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 fisca:'''ação'

cLÁUsULA DÉCIMA:

o CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sotrro os intcresses

particulares Poderá:
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação irs finalr(lades de

inieresse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;

b) rescinjir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contralual ou rnaptidãc'

do CONTRATADO;

w



09

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

GABINETE DO GESTOR

c) íiscalizar a execução do contrato;
dj aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ai'.rste;

sámpre que o LoruraatnrurE alterar ou rescindir o contrato sem re.itar cara(:ierizada

culpa do CONTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econ')rnico-íinsnceiro'
qaiantinclo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas

já rea lizad as.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIUEIRA:

A multa aplicada após regular processo admlnistrativo poderá scr descontada dos

pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, qu'ndo for o caso'

cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

A fiscali/ação do presente contrato ficará a cargo do respectivo fisr:"1 de coÍilrato' da

Secretaria' Municipal de Educação, da Entidade Executora' t;o Const:lho de

À[Ín"ntução Escolar - cAE e outás entidades designadas pelo coírtratante ou pela

leg islação.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

o prr:sentc contrato rege-se, ainda, pela tl91nu9?- pública no O2l2-01:1^ f^ela
Àesolução CD/FNDE no ZO/ZOLZ, pela Lei no 8'666/1993 e pela Lci no l1'94717OO9'

em todos os seus termos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

Estc Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante act'rdo forrral entre

as partes, resguardadas as suas condições essenciais'

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais I cxprc!;sas' por

meio de carta, que somente terá validade se enviada medi'rrrte rcgistro de

recebimento ou por fax, transmitido pelas partes'

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:

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

.riiu, .untounte Cláusula Décima Quinta, poderá-ser rescindido' de pleno direito'

lnOeje noentemente de notificação ou interpelação judicial ou cxtrajudicial' nos

seg u intes casos:
a) por acordo entre as Partes;
b) pela lnobservância de qualquer de suas condições;
cj por quaisquer dos motivos previstos em lei'
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clÁusura oÉcrue sÉTtua:

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

mediante o cronograma apresentado (Cláusula Quarta) ou até 31 de dezumbro de

2079.

ctÁusula oÉcrua orrAvA:

E competente o Foro do Distrito de Areia Branca/SE para i'rimlr qLralquer

controvórsia que se originar deste contrato.

t:, por cst;lrern assim, Justos e contratados, assinam o presenl-e in'' rnrerrl') I'rll trôs

vias de igual teor e forma.

Areia Branca/SE, 11 de março de 2019'

fur, Ard,rúr'6 [{,rrú,hb1
Mu í{rcÍPro oti;ti,"o'*"nt"

ALAN ANDRtELTNo NX,l;: ront"t

íd,,rfl5'Y, *' «,«;g{í,i ̂ itl'( 
i -' tEDrl 

contratado


