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ESTÀDO DA PARAÍBÀ
PREFEITURA Ii.IUNICIPAL DE DIJAS ESÍRADAS

cotlssÃo PÉRtt $tEt{TE DE LrcrTAçÃo

CONTRÂTO DE AQUISIçÃO DE GÊNÊROS ALII.IENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAI'IILIAR PARA A ALIMENTAçÂO ESCOLAR,/PNAE:

A Prefeitura Municipal de Duas Êstradas, pessoã jurídica de direito público, com sede à Rua do
Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, inscrita no CNPI ne OA.787 .OL2/OO6L- 10, nepresentada
neste ato pela Prefeita Hunicipal, a Sra. foyce Renally Felix Nunes, doravãnte denominada
CONTRATANTE, e por outro lado COOPERATM REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA., estabelecida no
SÍtio Farias, SN, Rodovia Pg 105, Área Rural, Bananeiras - P8, CNPI sob n" 10.944.193/00g7-63,
doravante denominado CONTRÁTADA, fundamentados nas disposições da Lei no f7.947 /2009 e da Lei ns
8.666/91, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública no OOggT/2927, resolvem celebrar o
presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIiIEIRA:
É objeto destã contratação a aquisição de GÊNERos ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAI'IILIAR PARA

ALIIIENTAçÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, exercício
fi.nancêiro de 2021, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos dê acordo com a chamada
pública nq O0OOT/202L, o qual fica fazendo parte integnante do presente contnato, independentemente
de anexação ou transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA:
A CONTMTADA se cofipromete a fornecer os gênenos alimentÍcios da Agricultura Familiêr ao
CONTRÂTANTE conforme dêscrito na C1áusula Quarta dêste Contrato.

CLÁUsULA ÍERCEIMI
o limite individual de venda de gêneros alimentÍcios da CoNTRATADA, será de até R$ 2â.ooo,OO (vinte
mil reais) por DAP pon ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa
Nacional de Alimentaçâo Escolar.

cúUsULÀ QUARTA:
Pelo fornecimento dos gêneros alimentÍcios, nos quantitativos descrÍtos abaixo (no quadro), de
Gêneros Alimentícios da Agricultuna Familiar, a CONTRATADA receberá o valor total de RS 65.23O,50
(Sessêntã ê cinco mil, duzentos e trinta reais ê cinquênta cêntavos).
a. o recebinento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Ter o de Recebimento 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 agricultura famillar e no cálculo do preço
já devem estar incluÍdas as despesas com frete, recursos humanos e mate.iais, assim como com os
encargos fiscais, sociais, comerciais, tnabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas
necessárias ao cumpnimênto das obrigações decorrentes do presente contrato.

PRODUTo Ui|IoADE

Àj aBAcaxI PÉRoLA de boa qualÍdade, sem
Iesões de origens físicas ou mecânicas. kg
BATAÍA INGLESA de primeira, compacta e

04 firme, sem lesões de origens físicas ou
necânicas. kg

09 verdura cor verde, fresca, de boa
qualidade, sem lesões de origens kA

QUA TIOADE PREçO DE AQTJISIçÃO (R$)

a\ BETERRÂBA de boa qualidade, sen lesões
de origens físlcas ou mecânicas. kg Lso
CEBOLA de boa qualidade, sem lesôes deob origens físicas ou mecânicas kg 600
COENTRO, hortaliça classificada como
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fÍsicas ou mecànicas.
LÂRAIUA COülJÍtl de primeira "in natura",
apresentando Brau de maturação tal que
lhe permita suportar a mãnipulação, o
transportê e a conservação em condições
adequadas pâra o consumo, sem lesões de
origens físicas ou mecânicas.
l.tAcAxEIRA de boa qualidade, sem lesões
de origens +ísicas ou mecânicas.
,,lÂÀÂo HÂvÀÍ de boa qualldade, sem
lesões de origens físicas ou mecánicàs.
ÍilELAÍilcÍA de boa qualidade, sem lesões
de origens físicas ou mecânicas.
ELÃo ESPAI{HoL de boa qualidade, sem

lesões de origens fÍsicas ou mecânicas.
POLPA DE FRUTA, SABOR CAJÁ, EM

embalagem p1ástica e refrigerada de 1
Kg, com negistro de inspeção sanitária.
POLPA OC FRUTA, SABOR CAJU, êM

embalagem plástica e refriBerada de 1
Kg, com registro dê lnspeção sanitária.
POLPA DÊ FRUTA, SÂBOR GOIABA, EM

embàlagem pIástica e .efrigerada de 1
Kg, com registro de inspeção sanitária.
POLPA DE FRUTA, SABOR UITBU-CAJÁ, EM

eBbalagem pIástica e refrigerada de 1
Kg, co registro de inspeção sanitária.
TO4ATE aspecto globoso, cor vermelha,
classiÍicada com legume, graúde, de
polpa finme e intacta, isento de lesõês
de origens físicas ou mecânicas.
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CLÁUSULA QUTNTA:
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotaçôes orçamentárias:
04.0o - Secretaria de Educação;
12.306.2003.2O09 - Manter as atividades ProgFama Me.enda Escolar - PME;
gofooàO.OL - Recursos Ordinários;
3.3.9O.39,0f - Material de Consumo;
LZ2OOOO.O7 - Transferência de Recursos do FNOE

Escolar;
3.3.99.39.O7 - Í'lateria1 de Consumo.

CúUSULA SEXTA:

Referentes ao programa Nacional de Alimentação

o CoNTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quarta, alínea "a", e apôs a

tramitação do processo para instnução e tiquidação, efetuará o seu pagamento no valor
correspondente às entregas do mês anterior.

cúusuLA sÉÍr[a:
O CONTRATANÍE que não seguir a forma de liberação dê rêcursos para pagamento do CONTRATADO, está
sujeito a paganento de nulta de 2%, naís juros de 0,1X ao dia, sobre o valor da parcela vencida.

CLÁUSULA OITAVA:
o CONTRATANTE se compronete em guandar pelo prazo estabelecido no § 11 do artigo 45 da Resolução
CDlFt'lDE ns 2612O13 as cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recellimento e

Aceitabilidade, apresentados nas prêstações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros
A1iÍtentícios dâ Agricultuna Famitiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à

disposição para comprovação.

CUíUSULA MXA:
É de exclusiva responsabifidade da CONTRÂTADA o rêssãrclmento de danos causados ao CoNTMTANTE ou a

tenceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo
esta nesponsabilidade à fiscalização.

CLÁUSULA DÉCI}IA:
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O CONTRATANTE em razão da supremacia do Ínteresse público sobre os interesses particulares poderá:
a. modificar unilatêralmente o contrato para melhor adêquâção às finalidades de interesse
público, respeitando os direitos do CONTRATADO;

b. rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO;
c. fiscalizar a execução do contrato;
d. aplicar sançõês motivadas pelà inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que o CONTRÂTÂNTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do
CoNTRATADo, deverá respeitan o equilÍbrio econômico-financeiro, garantindo-1he o aumento da
remunenação respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.

cLÁUsuUT DÉcIiIÂ PRIÍ.IEInÂ:
A multa aplicada após regular processo admlnistrativo poderá ser descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo CONTRÂTANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CUíUSULA DÉCII,IA SEGItrIDA :
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do nespectivo fiscal dê contrato, da Secretaniã
Municipal de Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outnas
entidadês dêsignadas pelo contratante ou pela legislação.

cúUsuLÂ DÉcT A TERCETRÂ:
O presentê contrato rege-se, ainda, pela chamada pública ne ooOOl/2O21, pêIa Resolução cDlFtlDE ne
26/2613, pe1a lei ne 8.666/a993 e pela Lei n' 17.947 /2009, em todos os seus tenmos.

CLÁUSUI-Â DÉCI A QUARTA:
Este contrato poderá ser aditado a qualquen tempo, nediante acordo formal entre as partes,
resguardadas as suas condições essenclaÍs

cLÁJsuLA DÉcrlrÂ Qurira:
As co unicações com origem neste contnato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que
somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento ou pon e-mail, transmitido pelas
partes.

CLAI'SULA DÉCTitA SEXTA:
Este Contrato, desde que observada à formali.zação prelimlnar à sua efetivação, por carta, consoante
cláusula Décima Quinta, poderá ser rescindido, de pleno direito, independent€mente de notificação
ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
a. por acordo entre as partes;
b. pela inobservância de qualquer de suas condiçôes;
c. por quaisquêr dos motivos pnevistos em lei.

cLÁusuLA DÉcÍ.ra sÉÍrlra :
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entregâ total dos produtos nediante o
cronognama apresentado (CIáusula Quarta) ou até o final do exerc{cio financeiro de 292!.

CLÁUSULA DÉCIüA OITAVA:
É competente o Fono da comanca de cuarabira - PB para dirimir qualquer contnovérsia que se originar
deste contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, âssinam o presente instrumento em três via5 de igual
teor e fonma, na pnesença de duas testemunhas.

Duas Estradas - PB, 05 de l4arço de 2021.
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