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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPÍO DE AREIA BRANCA

GABINETE DO GESTOR

CoNTRATO No 35/ 20 19

CONTRATO DE AQUISIçÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITAçÃO
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIENTAçÃO ESCOLAR/PNAE

O MUNICiPIO DE AREIA BRANCA/SE, iNSCTitO NO CNP] SOb O NO

13.100.995/0001-04, localizado à Praça Joviniano Freire de Oliveira, s/no, Centro,
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Gestor, o Sr.
ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG

no 3.277.129-8 SSP/SE e do CPF no 036.219.265-00, residente e domiciliado em
Areia Br.rnca/SE, e por outro lado ALIETE DA CONCEIçÃO TELES, residente e

domiciliada na Rua São João, no 502, Centro, Areia Branca/SE, inscrita no CPF sob
no 136.320.655-00, doravante denominado CONTRATADA, fundamentados nas
rlrspos r,,rcs da Lei no 11.947 l2OO9, e tendo em vista o que consla na chamada
PLIL;l c:r f; l)1/2019, resolve rn ci:lebrar o presente contrato mediante as cláusLrlas que
\1.lgLr('11,.

CLAUSULA PRIM EIRA:

E objeto desta contratação a aquisiÇão de 9êneros alimentícios perccíveis e

hortifrutigranleiros, da AGRICULTURA FAI4ILIAR, destinados aos alunos das escolas
municipais do Ensino Fundamental, AEE, Pre Escolar, Creche, Mais Educação e ElA,
matriculada no exercício 2019, verba FNDE/PNAE, descritos no quadro previsto na

Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública no ol/2019, o qual fica
fazendo parte integrante do presente contrato, indePe ndenteme n te de anexaÇão ou
tr a r rscrrçào.

CLAUSU LA SEGU NDA:

O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Proieto de Venda, parte integrante
dcste I nst rlr rne nto.

o liÍritc rrdividual dc venda de qôneros alimentícios do CONTRATADo será de 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.

cLÁUSULA QUARTA:

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

coNÍRATADO receberá o valor total de R$ 17.860,00 (Dezessete mil, oitocentos e

sesson I i,l rcais).
a) O reccbrrnento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de
RecebiÍnento e das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação
no Iocal ale entrega, consoante anexo deste Contrato.
b) o proço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no
cálculo do proço 1á devem esl-ar incluídas as despesas com frete, rocursos humanos
e materiars. assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e

CLAUSULA TERCEIRA:

s
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obrigaçiies decorrente s do pr€sente contrato
Periodicidade
de entrega

Preço de Aquisição (R$)
Produto Unidade Quantadade V. Unitár o V. Total

Bolo bacra Kg 1.520

Va lor Total Contratado

Qu inzenal 17.860,00

17.860,00

das seg ü intes

FONTE OE

t7,15

cr-Áusula eurNTA:

As desDosas decorrentes do presente
( l!] t.rçu, ./ r Çú ln e n Ia I ras:

UO PROJETO
OU ATIVIDADE

contrato correrao a conta

CLASSIFIC
ECONOM REcuRsq9 

l

).oot/ !122/1r25 )ts te , 2024 / 4oo L 1?9191?0M199z 2034 3 3 90.30.00

cr-Áusut-l sExrA:

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

do CON IRATADO, está sujeito a pagamento de multa de 2olo, mais juros de;0,1olo ao

dia, sobre o valor da parcela vencida

cr-Áusula oITAvA:

O r:Or'l lii/\ IANTI sc compronlcte em guardar pelo prazo estabelecido no § 11 do

artigo.lt da ilesolução cD/FNDE no 26l2Ol3 as cópias das Notas Fiscais de compra,

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

bem como o ProJeto de venda de Gêneros Alimenticios da Agracultura Famlliar para

Alimentação Escólar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação'

CLAUSULA SETIMA:

CLAUSULA NONA:

É de exclusiva responsa bitidade do CONTRATADO o ressarcimento dc danos causados

ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuçào do

contrato, lrão excluindo ou reduzindo esta responsa bilidade à fiscalização'

cLÁusuLA DÉcrMA:

o CoNTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula 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'

o coNTItATANTE em razão cja supremacia do interesse público sobre os interesses
pa r tlcr,ld res poderá:
a) modificai unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de

interessc público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
b) rescindir unilateratmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão
do CON I RATADO;

previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das
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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 restar caracterizada
culpa do CoNTRATADo, deverá respeitar o equilíbrio econôm ico-fina nce iro,
garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas
já realizad as.

CLAUSU LA DECIMA PRIMÉIRA:

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou,
cobrada .ludicialmente.

ser descontada dos
quando for o caso,

clÁusula oÉcrua SEGUNDA:

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato, da

Secretaria l"lunicipal de Educação, da Entidade Executora, do Conselho de

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

legisl,rr,ão.

cr-Áusula oÉcrua TERCETRA:

O presente contrato rege-se,
Resolução CD/FNDE 

^o 
26/2013,

em todos os seus lermos.

ainda, pela chamada pública no 01/2019, pela
pela Lei no 8.666/1993 e pela Lei no 11.94712OO9,

por
de

CLAUSULA DECIMA QUARTA:

tstc (_ollLrato poderá ser adrtadO a qualquer tempO, mediante acordo fornlal entre
as partes, resguardadas as suas condições essenciais.

cr-Áusula oÉcrMa QUTNTA:

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

clÁusuLa DEcTMA sExrA:

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

carta, consoante Cláusula Decima Quinta, poderá ser rescindido, de pleno direito,
independentemente de notificação ou intêrpelação judicial ou extrajudicial, nos

seg u ir)tes casos:
a) poÍ àcordo entrc as partes;
b) pela inobservância de qualquer de suas condições;
c) por quaisquer dos motivos previstos em lei.
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cr-Áusurr oÉcrtura sÉttur:

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.

cuÁusuua pÉcrrqa orravA:

E 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 em três

vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas'

Areia Branca/SE, 11 de fevereiro de 2019'

flmldrulÍm f\h,u'he,
rq u rvrcÍpro DE ARErA SRANCA

Co ntra ta n te
ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS

Gestor do Mu nicíPio

ç\\§- &*f*""".* !.õ
A LIETE DA CONCEIçAO TELES

Contratada


