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ESTAIX' DA PÂRAÍBA
PREFEITURA IIUI{ICIPAL OE DUAS ESTRADAS

€O ISSÃO PERIiIAI{ENTE DE LICITAçÃO
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|e wL3l202t-cPL
CONTRÂTO DE AQUISIçÃO DE GÊNEROs
PARA A ALIMENTAçÂO ESCOLAR/PNAE:

ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FMILIAR

A Prefeitura Muni.ipal de Duas Estradas, pessoa jurídica de direito públÍco, com sede à Rua do
Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, inscrita no CNPI ne Oa.7A7 .Ol2/OgOl- 10, representada neste

ato pela Prefeita Municlpal, a Sra. loyce Renalfy Felix Í{unes, doravante denominada CONIRÂTAÍVrE, e por
outro lado ALMIR ROGÉRIO ÍARGINO DA sILVA, resÍdente e domiciliado no Sítio Laranjei.as, SN, Área
Rural, Curnal de Cima - P8, CPF sob no 056.7AO.A64-33, doravante denominado CONTRATADO, fundamentados
nas disposições da Lei no 11.947 /2009 e da Lei ne 8.666/93, e tendo em vista o que constô na chamãda
Pública n" OOOOT/2021, resolvem celebrar o presente contrato rnediante as cláusulas que seguem:
CúusuLA PRIiIÊIRÂ:

a aquisição de GÊNERos aLrirENTÍcroS oa ÂGRICuLTURA FAIítrLraR paRA aLTHENTÀçÃo
para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/Pi{AE, exercício financeiro de 2027,
descritos no quadro pnevisto na Cláusula Quartâ, todos de acordo con a chamada pública ne OOO,T| 2027, o
qual fica fazendo parte integnante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição,

É objeto desta contratação
ESCOLAR,

CLÁUsULÂ SEGUiIDA:
0 CONIRATADO se compromete

confonme

a fornecer os gêneros alimentÍcios da Agnicultura Familiar ao
descrito na Cláusula Quarta deste Contrato.

CONTRATANTE

CLÁUSULA TERCEIRA:

0 limite individual de venda de gêneros alimentÍcios do CONTRATADO, será de até R$ 2A.OOO,OO (vinte mi1
reais) por DAP por ano civil, neferente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de
Alinentação Escolar.
CúuSuLÂ

QUARTA:

Pelo fornecimento dos gêne.os alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor total de Rí 19,853,00 (Dezenove miL
e oitocentos e cinquenta e três reais).
a. o necebimento das mêrcadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e das Notas
Fiscais de Venda pela pessoa responsávêI pela alimentação no local de entrega, consoante anexo deste
Contrato.
b. o preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cáIculo do preço já
devem estar incluídas as despesas com frete, recursos hunEnos e nateriais, assim como corn os encargos
fiscais, sociais, co erciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessáriã§ ao
cumprimento das obrigaçôes decorrentes do pnesente contrato.
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de boa qualidade, sem
lesôes de origens físlcas ou mecànicas.
BÂTATA DOCE de boa qualidade, sem
lesões de origens fÍsicas ou mecânicas.
BAltA},lA PACOVÀ

de boa qualidade, sem lesões de
origens fÍsicas ou mecânicas.
cHl.,CHU de boa qualidade, sem lesóes de
origens fÍsicas ou necânicas,
lERIltUÍ{ DE LEITE de boa qualidade, sem
lesões de origens físicas ou mecânicas.
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200

2,16

cEtlolrRA

de primeira, tamanho e
coloração unifonmes, sem lesões de
origens físicas ou mecânicas.

PREçO DE

UÍ{ITÂRIO

P.

TOTAL
3.OOO,@OLO

.36a ,OO

4,25

1.7OO,OO

4,20

2,52O,OO

3,29

649,Og

6,59

1.625,OO

PItlEilTÃO VERDÊ

kg
79.453,OO

CLÁUSÜLA

QUIITÂ:

As despesas decornentes do presente contnato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

04.00

- Secretaria

de Educação.;

12.306.2OO3.2OO9 - lt'lanter as atividades Prognãma Merênda Escolar
OOTOOoO.OI - Recunsos Ordinários;

3.3.90,39.01

- f4aterial

de Consumo;
Tnansferência de Recursos do
1.3.90.30.01 - Material de Consumo.
722OOOO.O1

-

FNDE

-

PNAE;

Referentes ao Programa Nacional de Alinentaçâo Escolar;

CLÁUSULA SEXTA:
O CONTRATANTE,

após neceber os documentos descritos na C1áusula Quarta, alÍnea "a", e após a tramitação
do processo para instrução e liquidação, efetua.á o seu pagamento no valor correspondente às entregas
do mês anterior.
CLÁUSULA SÉTI',IÂ;
CONTRATANTE que

0

sujeito a

não seguir

a

de lj.beração de necursos para pagamento do CONTRATADO, está
naís ju.os de O,1% ao dia, sobre o valor da parcêIa vencída.

fonma

pagamento de multa de 2%,

CLÁUSULA OITAVA:
O CONTRATANTE

se compromete em guardar pelo pnazo estabelecido no § 11 do antigo 45 da Resolução
ne 26/ 2073 as cópias das Notas Fiscais de Compna, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade,
apresentados nas prestaçôes de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar para Alimêntação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para
CDIFNDE

comprovação.
CLÁUSULA NOI'IA:

É de exclusiva respon sa b il idade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados ao CONIRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade à fiscalização.

CLÁUSULA DÉCI A:
O CONTRATANÍE em razão da suprenacia do

interesse público sobre os interesses partÍculares podená:
pana melhon adequação às finalidades de interesse

a. flodificar unilaterafnente o contrato

púbIico, respeitando os direitos do CONÍRATADO;
b. rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração cont.atual ou inaptidão

do

CONTRATADO;

c. fiscalizar a execução do contrato;
d. aplicar sanções motivadas pela inexecução total

ou parcial do ajuste;
alteran ou rescindir o contrato sem nestar caractenizada culpa do CONTRATÀDo,
deverá nespeitar o equilíbrio econômico - fina nceiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva
ou a indenização por despesas já realizadas.
Sempre quê

o

CONTRATANTE

CLÁUSULA DÉCII4Á PRIMEIRA:

A multa aplicada após regular processo admini.strativo poderá ser descontada dos
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente,

pagamentos

CLÁUSULÀ DÉCII,IÂ SEGUNDA:

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato, da Secnetaria
Municipal de Educação, da Entidade Exêcutora, do Conselho de Alimentação Escolar - cAE e outras
entidades designadas pelo contnatante ou pela legislação.
cúUsuLA DÉcIiIA

TERCEIRAI

0 presente contrato rege-se, ainda, pela
26/2A13, peTa Lei ns 8.666/1993

e

chamada púb1ica ns OOqAI/2027, pela Resolução cDlFNDE ne
pe1ã Leí no 17.947 /2OO9, em todos os seus termos.

CLÁUSULÀ DÉCINA QUARTA:

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, .esguardadas
as suas condições essenciais

cúusuLA DÉcrlrÁ QurÍ{TA:

As comunicações con origen neste contrato deverão ser formais e expressas, pon meio de carta, que
somente terá vaLidadê se enviada mediante registro de recebimento ou por email, transmitido pelas
partes.

CLÁUSULA DÉcUilA SEXTA:

Este contrato, desde que observada à formalização preliminâr à sua efetivação, por carta, consoante
Cláusula Décima Quinta, poderá ser rêscindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou
int€rpelaÇâo judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
a. por acordo entre as partes;
b. pela inobservância de qualquen de suas condiçóes.;

c. por quaisquêr

dos motivos previstos em

lei.

CúUSULA DÉCII,IA sÉTIIitA:

O presente contrato vigoraná da sua assinatura ãté a entrega total dos produtos ítediante
apresentado (Cláusula Quarta) ou até o final do exercício financeiro de 2021.
cúusULA DÉCT}IA oITÂvA:
É coÍtPetente o Foro da Comarca de Guarabira

deste contrato.

-

PB para

dirinir gualquer controvérsia

E, por estarem assim, Justos e contratados, assinâm o presente instrumênto
forma, na presença de duas têstemunhas.

em

Duas Estradas

o

cronograma

que se originar

três vias de igual teor

-

PB, 05 de liarço de

2O2L.

PELO CONTRATANTE
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Prefeita constitucional
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990.407 .504-40
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