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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR PARA A ALIENTAÇÂO ESCOLAR.
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O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, entidde de Direito Público interno, com sede ã Avenida
LUIZ auarUQ MagaIflea, srn.°, penlro- na ckade São Félix do Coribe. Etado da Bahia. inceritno
OMPI) sob o n° 115.430.91/0001-30, nesteAto representado pelo o Prefeito Municipal, o Sr.Julai
Eudes Ribeiro Ferreira, brasile&o, portad9r do CPF n°782.614.495-72, doravante denominado de
CONTRATANTE, e o Sr. Antônio 16ves de Matos, portador do CPF n7947.115.935-00,
Rg.n°06884849-80 SSPISP, residente1a Estrada Principal - Fazenda Aruaria, meio rural - Coribe BA, neste ato representado pelo:o mØmo acima qualificado doravante denominado simplesmente de
CONTRATADO'f,a justo e acorda o seguinte:
CLÁUSULA rRIIVIMA

Constitui objeto do p?entp/contrato aquisição de 2.000(doi mil) litros de leite in natura, par
aHmentgço do alunoe aYredd dê Eninô Qá&eô( na rnânuonç&o dos servços 161;co5 do ensin6
básico deste município.
1.1 - A presente contratação deyeu-se 20 fato de ter sido dispensável de licitação, com regime de
execução por preço unitário, nos, termos do disposto da Lei 11947/2009 e Lei n08.666193.
1.2 Aplica - se a Lei no 8.666 'de 21 de junho de 1993, e 11.947/09, ao presente contrato e em
especial aos seus casos omisso;
CLÁUSULA SEGUNDA:
O CONTRATADO se compromete a fornecer os sêneros alimentícios da A9rlçultura Familiar aç
CONTRATANTE conforme desçrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios cia Agricultura
Familiar, parte infegrnte deste Instrumento.
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2.1. Os produtos1 objeto destecontrato, deverão ser entregue no local mediante estabelecido na
requisição (pedido), até 03(três) dias a contar da data da mesma;
2.2 O Contratado deverá observàrá o disposto no art.12, combinado com o art.13 da lei n18.078190,
dispõe sobre qualidade dos prQdUtQsfsQrviÇQ6 otertados
2.3 A entrega será efetuada párcelada, conforme necessidade da Secretaria de Educação deste
município:
CLÁUSULA TERCEIRA:

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor
Familiar Rural, neste Cato denominado CONTRATADO, será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por
DAP por ano civil, referente ã sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de
Alimentação Escolar, art.24 Res. CD/FNDE n038 de 16.07.2009.
CLÁUSULA QUARTA
O CONTRATADO FORNECEDOR ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar ao
Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais de venda dos participantes do
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios, consoante ao Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios
da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo 30 dias após a assinatura do
contrato, por meio deferramenta disponibilizada pelo [VIDA.
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CLÁUSULA QUINTA:

5.1 O início para entrega dos produtos será imediatamente, sendo o prazo do fornecimento até o
término da vigência 'contratual.
5.2 A entrega dos produtos devôrá ser feita nos locais, de acordo com a requisição (pedido).
5.3 O recebimento dos produtos dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e as
Notas Fiscais de Venda pela pessoa re6pon3vel pela alimentação no local de entrega, conoanta o
anexo deste Contrato.
j
5.4 V1G&NCJA DO CONTRATO, O prâ2ô máyimô de vgnda deste contrato é de 60(sessenta) dias,
iniciando-se em 03.04.2017, e seu término em 03.06.2017:
•

CLÁUSULA SEXT&
Pelo fornecimento dos gênerd alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de
Gêneros Alimentícios da Agribultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor unitário de
R$2,00(dois), por litro, totalizando o valor global de R$4.000,00(quatro mil reais).
CLÁUSULA SÉTIMA!
No valor mencionado na cláusula quarta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e
materiais, assim corpo com os encargos fiscais, sociais, çgmerçiaia, tra911flIata6 e previdenciarios e
quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente
contrato.

CLÁUSULA OITAVA:
As despesas decorrentes do' presente contrato correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias:
04.01—Secretaria de Educação, Proj/Ativ-2014 - AcjuisiçQ de alimentos preparaçao de refeições;
Ëlemento - 3.3.00.30'.11 - Material de Consumo (fonte 01 1).

e GkAVaULA NONA;
9.1 - A CONTRATANTE, não quitando as faturas no seu vencimento, será considerada inadimplente,
e a ela será imputada uma multa de um décimo por cento (0.1%) do valor do contrata por dia de
atraso, decorrido entre a data do' início da inadimplência e o efetivo pagamento acrescido de juros de
mora numa taxa geométrica de i.m por cento (1%)ao mês. E será utilizado para correção das faturas
em atraso o índice do IGP-M, divUlgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro equivalente.

CLÁUULÂ bCIMA: DAS

PENALIDADES:

10.1 Nos termos do ai. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por cento)
oobrc o valor in&dimplido, a título d@ muita £19 mcrt rar tua tu4 MØMa injustieado no fornecimento
do objeto deste contrato, até o limite de 10% (dez por cento) do valor contratado.
10.2 Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do deccumprirnento de qualquer
das condições avençadas, o contratado ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87
da Lei ti. 8.666/93:
a - advertência;
b - multa de 15% (quinze por cento) do valor do contrato,.

Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7085d101-5737-4ba8-9288-a8df9cbcba0c

ESTADO DA BAHIA

e-

rerArCn nA naLilA

LJIflIJI IJfl DflflPM

PREFEITURA MUNICIPAL DE sÂo FLIX DO CORIBE

ÃortuxnócofllBE
A m%.Ia,ço.,,00,AQ, af

CLÁUSULA ONZE:
11.1 Os casos de indimplênoia da CONTRATANTE proGederse4 conforme o§ 1°, dó art. 20 da Lei

n° ii .047/2009 e demais Ie9isla9

relaglenadas.

112 A rescisao do presente contrto ocorrerá da aêguinko forma:
11.3 amigável - por acordo entre as partes reduzidas a termo no processo de inexigibilidade, desde
que haja conveniência técnica ou administrativa para a Contratante;
11.4 Administrativa — por ato unilateral e escrito da administração nos casos enumerados nos incisos
1 a XII, XVII, XVIII do art.78 da Li n°8.666/93;
11.5 Judicial — nos termos da leqslacao processual;
11.9 O contratado reconhece o âlreitos da AdminIstra'ao um QU6Q de re3ci3do administrativa Prevista
no Art77 cia Lei no 8.666/93.
CLÁUSULA DOZE;
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos, cópias das Notas
Fiscais de Venda, ou congênere, doa produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Fmiliar para Alimentação Escolar, estando à disposição para
comprovação.

CLÁUSULA TREZE:
Q GONTRATANTE se comprometo em guardar pala prazo de 9 (cinco) anos das Notas Fiscais de
Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, bem
como o Projeto de Venda de Gêperos Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar
e documentos anexos, estando à, disposição para comprovação.

CLÁUSULA QUATORZE:
•

É de exclusiva responsabiIidad do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de danos
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do
contrato, não excluindo ou reduzindo esta rógongabilidade à fiscalização.

CLÁUSULA QUINZE:

19.1 Ô CÕF.JTÁTANTË em razão as supremacia dos Interesses públicos sobre os interesses
particulares poderá:
15.2 modificar unilateralmente o àontrato para melhor adequação às finalidades de interesse público,
respeitando os direitos do CONTRATADO;
15.3 rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO:
15.4 fiscalizar a execução do contrato;
15.5 aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
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Sempre que.a CONTRATANT alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO, deve
respeitar o equilíbrio econômicq-finartceirõ, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou
a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DEZE$SEIS:
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada do pagament06
eventuolmentê devidos pelo CÕWTPATANTE ou, quando for o caso, cobrada judilalmflte.

CLÁUSULA DEZESSETE;
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo cia Secretaria de Estado de Educação, cia Entidade
Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA DrzolTo:
O presente contrato rege-se, aluda, pela Resolução CD/FNDE n0.3812009 e pela Lei n° 11.94712009
e o dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o
contrato for omisso.
CLÁUSULA DEZENOVE;
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes,
rwuardada as suas condiçÔe ocrieiai.
CLÁUSULA VINTE:
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio da carta,
que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento, por fax, transmitido pelas
partes.
CLÁUSULA VINTE E UM:
competente o Foro da Comarca da cidade de santa Maa da Vitória - DA, para dirimir qualquer
controvórsia que se originar deste contrato.
C, por eDiarom ~m, 1u5tQ ç QQntrataUQa, a3lflOm o presente instrumento em três vias de igual
teor a forma, na precpnø de dua testemunhas.
São Féí'

àO,
&o Féilx do Coribe

Gorit *ante
-d

49'flaC.sid&E?

ntQnio Neves de Matos
contratado

Testemunhas:
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