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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO - PI
PRA£A SAO FELIX, 11 - CENTRO - FONE: (89) 3535-1230
CNPJ: 06.554.125/0001-40
CEP: 64.875-000

CONTRATO N.° 04/2017
CONTRATO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SEM LICITACAO DA AGRICULTURA
FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR
A Prefeitura Municipal de Manoel Emldio, pessoa jurldica de direito publico, com sede na Praga Sao Felix
N° 11, inscrita no CNPJ sob n.° 06.554.125/000140, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, o Sr.
Jose Medeiros Da Silva, doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado Firmina Pereira Do
Nascimento, com sede a Comunidade Extrema, zona rural de Manoel Emidio - PI, inscrito no CPF n.°
023.582.283-38,doravante denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposigoes Lei n°
11.947/2009, e tendo em vista o que consta na Chamada Publica n°001/2017, resolvem celebrar o
presente contrato mediante as clausulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA:
E objeto desta contratagao a aquisigao de GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTAQAO ESCOLAR, para alunos da rede de educagao basica publica, verba FNDE/PNAE,
1° e 2° semestre de 2017, descritos nos itens enumerados na Clausula Terceira, todos de acordo com a
chamada publica n.° 001/2017, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexagao ou transcrigao.
CLAUSULA SEGUNDA:
O CONTRATADO se compromete a fomecer os generos alimenticios da Agricultura Familiar ao
CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar
parte integrante deste Instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA:
O limite individual de venda de generos alimenticios do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar
Rural, neste ato denominados CONTRATADOS, sera de ate R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por
ano civil, referente a sua produgao, conforme a legislagao do Programa Nacional de Alimentagao Escolar.
CLAUSULA QUARTA:
OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverao informar ao
Ministerio do Pesenvolvimento Agrario - MDA os valores individuals de venda dos participarites do Projeto
de Venda de Generos Alimenticios, consoante ao Projeto de Venda de Generos Alimenticios da
Agricultura Familiar para Alimentagao Escolar, em no maximo 30 dias apos a assinatura do contrato, por
meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.

CLAUSULA QUINTA:
O inlcio para entrega das mercadorias sera imediatamente apos o recebimento da Ordem de Compra,
expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do fomecimento ate o termino da quantidade
adquirida.

a. A entrega das mercadorias devera ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a chamada
publican.0 001/2017.
b. O recebimento das mercadorias dar-se-a mediante apresentagao do Termo de Recebimento e as
Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsavel pela alimentagao no local de entrega, consoante o
anexo deste Contrato.

CLAUSULA SEXTA:

Pelo fomecimento dos generos alimenticios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Generos
Alimenticios da Agricultura Familiar, o CONTRATADO recebera o valor total de R$ 3.650,50 (tres mil e
seiscentos e cinquenta reais e cinquenta centavos), conforme listagem anexa a seguir:
fyilj
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2. CPF

1. Nome do
Agricultor

3. DAP

4. Produto

5.
Unidade

6.

7.

Quantida

Pre?o

de/Unida
de

Familiar

023.582.28
Firmina
Pereira do 3-38
Nascimen
to

SDW00235822833817021
71142

Molho

333

Pimentinha

Kg

95

Feijao

Kg

200

Melancia

Kg

1000

Cheiro
verde

Total

8. Valor Total

Propos

to
R$
3,50

R$ 1.165,50

R$

R$ 285,00

3,00
R$
6,00
R$
1,00

R$ 1.200,00
R$ 1.000,00

3.650,50

CLAUSULA SETIMA:

No valor mencionado na clausula quarta estao incluldas as despesas com frete, recursos humanos e
materials, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciarios e
quaisquer outras despesas necessarias ao cumprimento das obrigagoes decorrentes do presente
contrato.
CLAUSULA OITAVA:
As despesas decorrentes do presente contrato correrao a conta das seguintes dotagoes orgamentarias:
02.07.00.12.306.0276.2.034.3390.30 PROG. Ensino Fundamental - Merenda Escolar
02.07.00.12.306.0302.2.130.3390.30 PROG. Creche - Merenda Escolar
02.07.00.12.306.0304.2.093.3390.30 PROG. Pre-Escolar- Merenda Escolar
02.07.00.12.306.0268.2.094.3390.30 PROG. EJA-Educagao de Jovens e Adultos - Merenda Escolar

CLAUSULA NONA:
O CONTRATANTE, apos receber os documentos descritos na clausula Quinta, alinea “b", e apos a
tramitagao do Processo para instrugao e liquidagao, efetuara o seu pagamento no valor correspondents
as entregas do mes anterior. Nao sera efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto
houver pendencia de liquidagao da obrigagao financeira em virtude de penalidade ou .inadimplencia
contratual.

•

CLAUSULA DECIMA:
O CONTRATANTE que nao seguir a forma de liberagao de recursos para pagamento do CONTRATADO
FORNECEDOR, devera pagar multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida.
Ressalvados os casos quando nao efetivados os repasses mensais de recursos do FNDE em tempo
habil.

CLAUSULA ONZE:
Os casos de inadimplencia da CONTRATANTE proceder-se-a conforme o § 1°, do art. 20 da Lei n°
11 .947/2009 e demais legislagoes relacionadas.

CLAUSULA DOZE:
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0 CONTRATADO FORNECEDOR devera guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos, copias das Notas Fiscais
de Venda, ou congenere, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Generos Alimenticios da
Agricultura Familiar para Alimentapao Escolar, estando a disposigao para comprovapao.

CLAUSULA TREZE:

O CONTRATANTE se compromete em guardar peio prazo de 5 (cinco) anos das Notas Fiscais de
Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestapoes de contas, bem
como o Projeto de Venda de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar para Alimentapao Escolar e
documentos anexos, estando a disposipao para comprovapao.

CLAUSULA QUATORZE:

E de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados
ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execupao do contrato, nao
excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalizapao.

CLAUSULA QUINZE:

0 CONTRATANTE em razao as supremacia dos interesses publicos sobre os interesses particulares
podera:
a. modificar unilateralmente o contrato para melhor adequapao as finalidades de interesse publico,
respeitando os direitos do CONTRATADO;
b. rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infrapao contratual ou inaptidao do
CONTRATADO;
c. fiscalizar a execupao do contrato;
d. aplicar sanpoes motivadas pela inexecupao total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO, deve
respeitar o equilibrio economico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remunerapao respectiva ou a
indenizapao por despesasja realizadas.

CLAUSULA DEZESSEIS:
A multa aplicada apos regular processo administrative podera ser descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando foro caso, cobrada judicialmente.

CLAUSULA DEZESSETE:
A fiscalizapao do presente contrato ficara a cargo da Secretaria Municipal de Educapao, da Entidade
Executora, do Conselho de Alimentapao Escolar CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.

-

CLAUSULA DEZOITO:
0 presente contrato rege-se, ainda, pela chamada publica n.° 001/2017, pela Resolupao CD/FNDE n°
Resolupao n°.26 de 17 de junho de 2013 e pela Lei n° 11.947/2009 e o dispositivo que a regulamente, em
todos os seus termos, a qual sera aplicada, tambem, onde o contrato for omisso.

CLAUSULA DEZENOVE:
Este Contrato podera ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes,
resguardadas as suas condipoes essenciais.

CLAUSULA VINTE:
As comunicapoes com origem neste contrato deverao ser formais e expressas, por meio de carta, que
somente tera validade se enviada mediante registro de recebimento, por fax, transmitido pelas partes. /
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CLAUSULA VINTE E UM:
Este Contrato, desde que observada a formalizagao preliminar a sua efetivagao, por carta, consoante
Clausula Vinte, podera ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificagao ou interpelagao
judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

a. por acordo entre as partes;
b. pela inobservancia de qualquer de suas condigoes;
c. quaisquerdos motivos previstos em lei.

CLAUSULA VINTE EDOIS:
O presente contrato vigorara da sua assinatura ate a entrega total dos produtos adquiridos.

CLAUSULA VINTE ETRES:

E competente o Foro da Comarca de Manoel Emldio - PI, para dirimir qualquer controversy que se
originar deste contrato. E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em
tres vias de igual teor e forma, na presenga de duas testemunhas.

Manoel Emidio-PI, 17 d<

de 2017.

Jose Pÿfeiros Da Silva
PREFEITO MUNICIPAL.
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Firmina Pereira do Nascimento
(CONTRATADO)
TESTEMUNHAS:
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