
ESTADO DA PAMÍBA
PREFEITURA I{UNICIPAL DE DUÀS ESTRÀDAS

COMTSSÀO PERI!,!ÂNENTE DE LICITÂçÀO

CHÀIIADÂ PÚBLICA NO OO^OI/2O22

CoNTRATO N2 0AOL2 / 2922- CPL

CONÍRATO DE AQUISIÇÃO DE 6ÊNEROs ALIIYENTICIOS DA A6RICULÍURA
FAI1ILIAR PARA A ALI/UENTAÇÀO ESCOLAR/PNAE:

A Prefeitura l4unicipal de Duas Estradasr pessoa juridica de direito púb1ico, com sede à Rua do
Comércio, 2l - Centro - Duas Estrâdàs - PB, inscrita no CNPI n! AA.1A1 .O72/60A7-1O, representada
nêstê àto pê1a Prêfêita lvlunicipal, a Sra. loyce Renally Felix Nunes, doravante dênominada
CONTRATANTE, e poT oUtTo lado COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAÍBA - CÔÀPRODES,

estabele€ida no Sítio Farias, 5N, Rodovia PB 105, Área Rura1, Bananeiras - PB) CNPI sob n"
44.772.3Oa / O@O7- 90, doravante denominado CoNÍRATADA, funda&entados nas disposições da Lêi no

!1.94'112009 e da Lêi ne 8-666/93, e tendo em vlsta o que consta na Chãmadâ Pública r," oaAoT/2A22,
resolvem celebrar o presente contnêto arediante as c1áusulas que se€uem;

CLÁUSULA PRIMEIRA:
É objeto desta contrataÇão a aquislção de GÊNERos aLIf4ENTÍCI05 DÀ AGRICULTURA FAI4ILIAR PARA

ALII4ENTAçÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, exerclcio
Íinanceiro de 2022, descritos no quadro prevj.sto na C1áusula Quarta, todos de àcordo com a chamada
púb1ica ne AOOA!/2A22, o qual fica fazendo parte integrante do pnesente contrato, independentemente
de anexação ou transcrÍção.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A CoNTRATADA se coflpromete a fornecer os gêneros alimentÍcios da Agriculturê Faniliar ao
CoNÍRATANTE conforme descrito na Cláusula Quartà dêste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA:
o limite individual de venda de gêneros alimentícios da CoNTRATADA, será de até R$ 26.060,00 (vinte
ni1 reais) por DAP por ano civi1, referente à sua produção, .onforme a legislação do Programa
Nacional dê AlimentaÇão Es cola n.

CLÁUSULA QUARTA:
Pelo fornecimento dos gêneros âlinentÍclos, nos quantitativos dêscnitos abaixo (no quadro), de

Gêneros AlimentÍclos da Àgrlcultura Familiar, a CONTRATADA receberá o valor total dê R$ 133.779,00
(cento e trinta e três mil e setecehtos e setenta e novê reais).
a. o recebimento das mercadoriàs dal^-se-á mediênte aprêsentação do Iermc de Rêcebimento e das
Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsáveI pela alimentaÇão no 10.a1 de entrega, consoante
anexo deste Contrato,
b. o preÇo de aquisição é o preço pago ao forne.êdor da agricultura familiar ê nô cáIculo do preço
já devefi estan incluidas as despesas aom Írete, aecursos humanos e materiais, assim como com os
encargos fiscai§, socÍais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outrôs despesas
necessárias ao cumprimento das obrigações decornentês do presente contrato.
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CLÁUSULÀ qUIÍ'ITA:
As despesas dêcorrentes do presente contrêto correrão à conta das sêguintes dotaçôes orÇamentárias:
Recursos próprios do Município de Duas Estradas: ,-., tl-
a4.@o - L2 3a6.2oo2.2ot7 - saa. - 3.3.so.3a,a1; l,tÍl '-
s4.6O - L2.'A6.?OO2.2OLL - 5a2. - 3.3.9o.3@,qr. l\tr- /

CLÀUSULA SEXTA: \ I"
o CoNTRATANTE, após recerrer os documentos descritos nâ cláusula quarta, a1)Jea "a", e após a

tramitaÇão do processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no vâ1on

correspondentê às êntregâs do mês antenior.
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CLÁUSULA SÉTII'4A:
o C0NTRATANTE q{re não seguir a fonma de liberaÇão de .ecursos para pagamento do CoNTRATADO, êstá
sujeito a pagamento de multa de 2%, mais juros de a,7% ao dia, sobre o valor da parcela vencidê.

CLÁUsULA OITAVA:
0 CoNTRATANTE se compromete em Buardar pelo prazo estabelecido no § 11 do antigo 45 da Resolução
CD/FNDE ns 26/2673 as cópias das Notas Flscais de Compra, os Termos de Recebimento e
A.eitabilidade, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Vendã de Gêneros
AliflentÍcios da ABricultura Familiãr para Ali,rentação Escolan e documentos ãnexos, estando à
d is posição para comprovação.

CLÁUSULA I.]ONA I

É de excluslva responsabilidade dê CONTRÀTÂDA o rêssarcimento de danos causados ao CoNTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua aulpa ou dolo na execuÇão do contratô, não excluindo ou reduzindo
esta responsabifldade à fiscalização.

CLÁUSULÀ DÉCII,IÀ:
o C0NTRATANTE êm razão da srp.emacia do interesse púb1ico sobl.ê ôs interesses pàrticulares poderá:
â, modificar unilatêrafmente o contrato para melhor êdequaÇão às finalidãdes de interesse
públi.o, respeitando os direitos do CoNÍRATADoj
b. rescindir unifateral rente o aontrêto, nos casos de infração contratuê1 ou irraptidão do
CONTRATADO;

c. fiscalizar a execuÇão do contrato;
d. aplicar sançôes motivadàs pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que o CoNTRATANTE altenar ou rescindir o contrato sem restaa câracterizada culpa do
C0NTRATADo, deverá respeitar o equilibrio econômico-financeiro, gêrantindo-l.he o aumento da
|'emuneração respective ou a indenização por despesas já nealizadas.

CLÁUSULA DÉCIMÂ PÀIIVIÉ]RA:
A multa aplicada âpós regular p.ocesso adÍiinistrativo poderá ser descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo CoNTRATANTE ou, quando for o caso, .obrada judicialmente.

cLÁUsULA oÉcIMA SEGUNDA:

A fiscalizaÇão do presente contrato ficará a .argo do respectivo fiscal dê .ontTato, da Secretãniê
Nlunicipal dê Educação, da Entidade Executora, do Conselho de AlimentaÇão Escofar - CAE e outrâs
entidades designadas pelo contratênte ou pela legislaÇão.

CLÁUSULA DÉCIMÀ TERCEIRA:
0 presente contrato regê-sê, ainda, pela chamada pública ns 00AO1/2O12, pefa Rêsofução CD/FNDE ne
26/2A13, pela Lei ne 8.66611993 e pela Lei n" 11.947/2009, em todos os seus ternos.

CIÁUSULA DÉCII{À QUARTA:
Este contrato podêrá sêr aditado a qualquer têmpo, mediante acordo fornal entre as partes,
nêsBuardadas as suas condicôes essenciais

CLÁUSULÀ DÉCIMÂ QUINTÀi
As comunicações com origem neste contrato deverão sêr forftais e exprêssasr por meio de carta, que
somente terá validade se envj.ada mediante registro de receblmênto ou por e-mêi1, transmitido pefas
Partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTAi
Este Contrato, desde que obsenvada à fonmalização p.eliminar à sua efêtivação, por carta, con§oante
C1áusula Décima QuÍnta, poderé ser rêscindido, de pleno direitô, in d epên d entemente de notificação
ou Ínterpelação judi.ial o! extrajudicialJ nos seguintes casos:
a. por acordo enlre êg pàrtes;
b. pela inobservância de qualquer de 5uas .ondições;
c. por quaisquen dos môtivos previstos en lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIi4A:
O ptesentê .ôntrato vigorará da sua assinatura até ê entrega total dos produtos mediante o

crônogramê apresentado (C1áusula Quarta) ou até o final do exercício financeiro de 2022.

CLÁUSULA DÉCTMA OITAVA:
É compêtênte o Foro da comarcê de Guarabira - PB pana dinimir qualquer
dêstê contrato.

contrôvérsia que se originaF



E, por estarem assimr justos e contratadosr êssinam o presente instnumento em tnês vias de igual
teor e forma, na presençê de duas testemunhas.

Duãs Estradas - PB, 18 de Março de 2022.

TESTEI4UNHAS PELO CONTRATANÍE

r.í:{{^-;.^- lr h "rvJ- }.ú
c,5{ +( ú. ( g.l _ Jj Prefeita Constitucional

CPF i 09@.4O7 ,5O4-4O

PELO CONlRAÍADO

a...1 -^I ü-'.'i..-t-\ '..( La I -''-i . r , ,/-1.'r
OOPERAÍIVÀ REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA

aao. og3. gL4 -Ç 9. PARAÍBA - coAPRoDEs
CNPI: 44.172.308/OAO1-99
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