
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REDE MUNICIPAL DE ENSINO

CONTRATO

CONTRATO N.s A0028 .2018

TÊRMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE lACARAÚ,
ESTADO DA PARAÍBA, E A SENHORA
CLÁUDIA BARBOSA DE CARVALHO TENDO
POR OBJETIVO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PARA ATENDER AS NECEIDADES DAS

ESCOLAS PARA MERENDA ECOLAR.

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÃO DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIENTAÇÃO ESCOLAR

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ, pessoa jurídica de direito público, com
sede à Rua Augusto Luna, 45. inscrita no CNP] sob n. 08.947.699/0001-03,
representada neste ato pelo Prefeito Municipal, o Sr. ELIAS COSTA PAULINO
LUCAS, doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado CLÁUDIA
BARBOSA DE CARVALHO, residente á rua São João, s/n°, em Jacaraú, inscrito no
CPF sob n.- 043.914.557-06denominado CONTRATADO, fundamentados nas
disposições Lei n° 11.947/2009, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública

01/2018, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que
seguem;

CLÁUSULA PRIMEIRA:

E objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de
educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos nos itens enumerados na
Cláusula Terceira, todos de acordo com a chamada pública n.^ 01/2018, o qual fica
fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou
transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominados CONTRATADOS, será de até
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R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção,
conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

CLÁUSULA QUARTA:

O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da
Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do
fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até o limite de sua
produção ou dias de aulas.

a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo
com a chamada pública n.^ 01/2018.

b. O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de
Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação
no local de entrega, consoante o anexo deste Contrato.

CLÁUSULAS QUINTA:

Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto
de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$ 4.761,00 (Quatro mil setecentos e sessenta e um reais),
conforme listagem anexa a seguir:

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA N° 01/2018

FORNECEDOR (A) INDIVIDUAL

1. Nome do Proponente; CLAUDÍA BARBOSA DE CARVALHO 2. CPF: 043.914.557-06

3. Endereço: ST10 OLHO ĜUA 4. MunIcípio/ÜF: JACARAÜ 5.CEP: 58278-000

6. N° da DAP

Física :SDW0789807634681803161130
7. DDD/Fone:

(83) 987024157
8.E-niail:

S.Banco: BANCO DO

BRASIL

lO.N" da Agência: 2191-1 II.N® da Conta

Corrente: 16.185-3

li-Relação dos Produtos

Produto Unidade Quantidade
Preço de Aquisição*

Unitário Total

MILHO VERDE KG 900 1.73 1.557,00

BATATA DOCE KG 500 2,33 1.165,00

KG 1.000 4.27 4.270,00

MACAXEIRA KG 500 2,23 1.115,00

TOTAL 8.107,00

Preço publicado no Edital n 001/2018 (o mesmo que consta na chamada pública).
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CLÁUSULA SEXTA;

No valor mencionado na cláusula terceira estão incluídas as despesas com frete,
recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais,
comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias
ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA:

As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta do
orçamento vigente 2018- 02.050 - Secretaria de Educação -12.306.0006.2019
Complementação da Merenda Escolar - 3390.30.99.122.

PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

CLÁUSULA OITAVA:

O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quarta, alínea
"b", e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu
pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior.

Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.

CLÁUSULA NONA:

O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento
do CONTRATADO FORNACEDOR, deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1% ao
dia, sobre o valor da parcela vencida. Ressalvados os casos quando não efetivados
os repasses mensais de recursos do FNDE em tempo hábil.

CLÁUSULA DÉSSIMA:

Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-á conforme o § 1-, do
art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.

CLÁUSULA ONZE:

O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 [cinco) anos,
cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para
Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA DOZE;
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O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (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 Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos
anexos, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA TREZE:

É de exclusiva responsabilidade 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 responsabilidade à
fiscalização.

CLÁUSULA QUARTOZE:

0 CONTRATANTE em razão as supremacia dos interesses públicos sobre os
interesses particulares poderá:

a. Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação 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 sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do
CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-fmanceiro, garantindo-lhe o
aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.

CLÁUSULA QUINZE:

1 - A Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa,
pela inexecução total ou parcial do objeto do presente Edital:

a) Advertência por escrito sobre o descumprimento do contrato e outras
obrigações assumidas, quando considerados faltas leves, e a determinação da
adoção das necessárias medidas de correção;

b) Multa, observados os seguintes limites:

b.l) de 0,3% (três décimos por cento) por dia, a partir do primeiro dia útil
subsequente ao do vencimento do prazo para cumprimento da obrigação, até o
trigésimo dia de atraso, sobre o valor do objeto não realizado;
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b.2} de 5% (cinco por cento) sobre o valor dos serviços não realizados, a partir do
primeiro dia útil subsequente ao do vencimento do prazo para cumprimento das
obrigações, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos serviços
constantes do instrumento contratual, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos
ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor
ou, ainda, fora das especificações contratadas;

b.3) de 0,3% (três décimos por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer
cláusula ou condição prevista neste Contrato e não discriminado nas alíneas
anteriores, sobre o valor contratado, contada da comunicação da Contratante (via
internet, fax, correio etc.), até cessar a inadimplência.

c) Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo
de até 02 (dois) anos, e suspensão por até 05 (cinco) anos no Cadastro de
Fornecedores do Município.

d) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos da declaração da
penalidade.

2-0 valor da multa aplicada será retido dos pagamentos devidos à Contratada e,
caso não sejam suficientes, a diferença será cobrada de acordo com a legislação em
vigor.

3  - As sanções previstas nas cláusulas "a)" a "c)" poderão ser aplicadas
cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla
defesa à Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato,
salvo na hipótese de aplicação de declaração de inidoneidade para licitar e
contratar, cujo prazo de defesa será de 10 (dez) dias úteis.

4 - As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força
maior, devidamente justificado e comprovado, a juízo da Administração.

a) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou
em parte, quando o atraso na entrega dos serviços for devidamente justificado pelo
Fornecedor e aceito pela Contratante, que fixará novo prazo, este improrrogável,
para a completa execução das obrigações assumidas.

5 - A inexecução parcial ou total do contratado, nos termos do art. 79 da Lei Federal
n^. 8.666/93 poderá implicar a imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a
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aplicação das penalidades cabíveis, observada a conclusão do processo
administrativo pertinente;

6 - As partes não serão responsabilizadas pela inexecução contratual ou eventuais
atrasos decorrentes de eventos configuradores de força maior ou caso fortuito,
como tais caracterizados em lei civil.

7 - As multas aplicadas deverão ser recolhidas ao Tesouro Municipal no prazo de
05 [cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo a Contratante descontar o
seu valor das notas fiscais e/ou faturas. Em caso de inexistência ou insuficiência de

crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente ou

inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução
fiscal, com os encargos correspondentes.

8 - Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos incisos III e IV, do artigo 87,
da Lei n^ 8666/93 e alterações posteriores, os profissionais ou as empresas que:

a) Tenham, sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.

CLÁUSULA DEZESSES;

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de
Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e
outras Entidades designadas pelo FNDE.

CLÁUSULA DEZESSETE:

O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.^ 01/2018, pela
Resolução CD/FNDE n^ 04/2015 e pela Lei n° 11.947/2009 e o dispositivo que a
regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o
contrato for omisso.

CLÁUSULA DEZOITO:
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre
as partes, resguardadas as suas condições essenciais.

CLÁUSULA DEZENOVE:
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por
meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de
recebimento, por fax, transmitido pelas partes.
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CLÁUSULA VINTE:

Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por
carta, consoante Cláusula Dezenove, poderá ser rescindido, de pleno direito,
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos
seguintes casos:

a. por acordo entre as partes;

b. pela inobservância de qualquer de suas condições;

c. quaisquer dos motivos previstos em lei.

CLÁUSULA VINTE E UM:

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos
adquiridos ou até 15 de dezembro de 2018.

CLÁUSULA VINTE E DOIS:

E competente o Foro da Comarca de Jacaraü para dirimir qualquer controvérsia
que se originar deste contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Jacaraú. de de 2018.

PREFEITO MUNICIPAL. CONTRATADO (A]

TESTEMUNHAS:

1.
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EXTRATO DO CONTRATO

CHAMADA PUBLICA N.° 001/2018

Jacaraú, 22 de fevereiro de 2018.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural conforme §1° do art.14 da Lei n.° 11.947/2009 e Resolução
FNDE n.° N° 4, DE 2 DE ABRIL DE 2015.

CONTRATO N°A0028.2018

CONTRATADO: CLAUDIA BARBOSA DE CARVALHO.

CPF: 043.914.557-06

PRAZO: 15/12/2018

VALOR TOTAL: R$ 8.107,00 (oito mil cento e sete reais).

Cujos Recursos serão provenientes na dotação: Programa de Alimentação Escolar - PNAE
As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta do
orçamento vigente 2018- 02.050 - Secretaria de Educação - 12.306.0006.2019
Complementação da Merenda Escolar - 3390.30.99.122.
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Diário Oficial
Criad(^ i'. Ui Lei Municipal n. 03/75, de 20.1.1975, publicado no Diário

i)llcial do Estado da Paraíba.

Dat- i se>.:a-: ra. 23 cie fe\ -leiro de 2018 - EDIÇÃO ESPECIAL -

1  TAbU IJA PARAÍBA
FRlíi-EITliif A MUNICIPAL DE JACARAÚ

EXTiíATO DO CONTRATO
CHAf/íA..:A PUÜLICA N.» 001/2018

Jacaraú, 22 de fevereiro de 2018.

OB.iíiTO: A»iii; . cio gèficros ciiuiienticlús diretamente da Agricultura Familiar e do
Enii;roeiu)..-Joi ínillicir Rural coiitorine §r do art.14da Lei n." 11.947/2009 e Resolução
FNüil n," N"'! . DE ABRIL rjE :.015-

COK RAl L. A" 2t;.2018

CONTiWAi-cO' •- "sUDIA BARBOSA DE CARVALHO.
CPF-'AS.Ím-i Stl" -3

PRAz'0-

VALC i-lTCCAL i- i 3.107.00 (oito mil c^-Moe seis reais).

Cj'':- ReC'.r-:-:s

As o. :e '

OfÇôi' -rlliC •-. IO''

-• i-fovenientes ns - .'taçâo: Programa de Alimentação Escolar-PNAE
.r-:;;s do obj&to da -isente Hcilaçâo, comerão por conta do
:: 3- 02 050 - Sc-cf-.;sria de Educação -12.306.0006.2019
Merenda Escolar ."390.30 39,122.

üuA !sit> t ,111.... 45 - cciitf.i liiosii iiú (PB) Fone/Fax: (0xx83) 32951890
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CONTRATO

CONTRATO N.2 A0029.2018

TÈRMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JACARAÚ,
ESTADO DA PARAÍBA, E O SENHOR EDILSON

PEREIRA DA SILVA TENDO POR OBJETIVO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PARA ATENDER AS NECEIDADES DAS

ESCOUS PARA MERENDA ECOLAR.

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÃO DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIENTAÇÂO ESCOLAR

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ, pessoa jurídica de direito público, com
sede à Rua Augusto Luna, 45, inscrita no CNPJ sob n. 08.947.699/0001-03,

representada neste ato pelo (a) Prefeito (a) Municipal, o [a] Sr. ELIAS COSTA
PAULINO LUCAS, doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado
EDILSON PEREIRA DA SILVA, residente no Assentamento Boa Esperança, s/n.-,
Zona Rural em Jacaraú, inscrito no CPF sob n.^ 051.048.434-40 denominado [a)

CONTRATADO (A), fundamentados nas disposições Lei n° 11.947/2009, e tendo
em vista o que consta na Chamada Pública n- 01/2018, resolvem celebrar o

presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de
educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos nos itens enumerados na

Cláusula Terceira, todos de acordo com a chamada pública n.^ 01/2018, o qual fica
fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou
transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominados CONTRATADOS, será de até
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R$ 20.000,00 (vinte mil reais] por DA? por ano civil, referente à sua produção,
conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

CLÁUSULA QUARTA:

O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da
Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do
fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até o limite de sua
produção ou dias de aulas.

a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo
com a chamada pública n.^ 01/2018.

b. O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de
Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação
no local de entrega, consoante o anexo deste Contrato.

CLÁUSULAS QUINTA:

Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto
de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a] CONTRATADO (A]
receberá o valor total de R$ 6.372,00 (Seis mil trezentos e setenta e dois reais),
conforme listagem anexa a seguir:

projeto de venda de gêneros alimentícios da agricultura familiar para
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE

PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚRl ir;A mq

I-identificação do fornecedor

FORNECEDOR (A) INDIVIDUAL

T. Nome do Proponente; EDILSON PEREIRA DA SILVA 2. CPP- 051
048.434-40

3. Endereço: ASSENTAMENTO BOA 4. Município/UF:
ESPERANÇA JACARAÚ

6. N° da DAP Física:IN-PB0126000-00055-
210217 7. DDD/Fone:

5.CEP: 58278-000

B.E-maíl:

g.Banco: CAIXA 10.N» da Agência: 0044 OP. 013 11.N<* da Conta: 1903-6

Produto

LAF?ANJA

Preço de Aquisição"
Unidade Quantidade

Unitário Total

KG 600 2,07 1.242.00

KG 700 2,73 1.911,00

KG 300 1,73 519,00

KG 300 9,00 2.700,00

6.372.00

Cronograma
Entrega
produtos

MILHO VERDE KG 300 1,73 519,00
FEIJÃO VERDE

DEBULHADO 2.700,00

~  6.372.00
I  Preço publicado no Edital n 001/2018 (o mesmo que consta na chamada pública).
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CLÁUSULA SEXTA:

No valor mencionado na cláusula terceira estão incluídas as despesas com frete,
recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais,
comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias
ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA:

As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta do
orçamento vigente 2018- 02.050 - Secretaria de Educação - 12.306.0006.2019
Complementação da Merenda Escolar - 3390.30.99.122.

PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

CLÁUSULA OITAVA:

O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quarta, alínea
"b", e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu
pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior.

Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.

CLÁUSULA NONA:

O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento
do CONTRATADO FORNACEDOR, deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1% ao
dia, sobre o valor da parcela vencida. Ressalvados os casos quando não efetivados
os repasses mensais de recursos do FNDE em tempo hábil.

CLÁUSULA DÉSSIMA:

Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-á conforme o § 1^, do
art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.

CLÁUSULA ONZE:

O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco] anos,
cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para
Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA DOZE:

O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos das
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Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade,

apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros

Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos

anexos, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA TREZE:

É de exclusiva responsabilidade 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 responsabilidade à
fiscalização.

CLÁUSULA QUARTOZE:

O CONTRATANTE em razão as supremacia dos interesses públicos sobre os
interesses particulares poderá:

a. Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação 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 sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do

CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o
aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.

CLÁUSULA QUINZE:

1 - A Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa,
pela inexecução total ou parcial do objeto do presente Edital:

a} Advertência por escrito sobre o descumprimento do contrato e outras
obrigações assumidas, quando considerados faltas leves, e a determinação da
adoção das necessárias medidas de correção;

b} Multa, observados os seguintes limites:

b.l} de 0,3% (três décimos por cento) por dia, a partir do primeiro dia útil
subsequente ao do vencimento do prazo para cumprimento da obrigação, até o
trigésimo dia de atraso, sobre o valor do objeto não realizado;

b.2) de 5% (cinco por cento) sobre o valor dos serviços não realizados, a partir do
primeiro dia útil subsequente ao do vencimento do prazo para cumprimento das
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obrigações, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos serviços
constantes do instrumento contratual, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos
ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor
ou, ainda, fora das especificações contratadas;

b.3} de 0,3% (três décimos por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer
cláusula ou condição prevista neste Contrato e não discriminado nas alíneas
anteriores, sobre o valor contratado, contada da comunicação da Contratante (via
internet, fax, correio etc.), até cessar a inadimplência.

c) Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo
de até 02 (dois) anos, e suspensão por até 05 (cinco) anos no Cadastro de
Fornecedores do Município.

d) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos da declaração da
penalidade.

2-0 valor da multa aplicada será retido dos pagamentos devidos à Contratada e,
caso não sejam suficientes, a diferença será cobrada de acordo com a legislação em
vigor.

3 - As sanções previstas nas cláusulas "a)" a "c)" poderão ser aplicadas
cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla
defesa à Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato,
salvo na hipótese de aplicação de declaração de inidoneidade para licitar e
contratar, cujo prazo de defesa será de 10 (dez) dias úteis.

4 - As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força
maior, devidamente justificado e comprovado, a juízo da Administração.

a) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou
em parte, quando o atraso na entrega dos serviços for devidamente justificado pelo
Fornecedor e aceito pela Contratante, que fixará novo prazo, este improrrogável,
para a completa execução das obrigações assumidas.

5 - A inexecução parcial ou total do contratado, nos termos do art. 79 da Lei Federal
n^. 8.666/93 poderá implicar a imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a
aplicação das penalidades cabíveis, observada a conclusão do processo
administrativo pertinente;
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6 - As partes não serão responsabilizadas pela inexecução contratual ou eventuais
atrasos decorrentes de eventos configuradores de força maior ou caso fortuito,
como tais caracterizados em lei civil.

7 - As multas aplicadas deverão ser recolhidas ao Tesouro Municipal no prazo de
05 (cinco] dias, a contar da data da notificação, podendo a Contratante descontar o
seu valor das notas fiscais e/ou faturas. Em caso de inexistência ou insuficiência de
crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente ou
inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução
fiscal, com os encargos correspondentes.

8 - Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos incisos III e IV, do artigo 87,
da Lei n^ 8666/93 e alterações posteriores, os profissionais ou as empresas que:

a) Tenham, sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.

CLÁUSULA DEZESSES:

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de
Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e
outras Entidades designadas pelo FNDE.

CLÁUSULA DEZESSETE:

O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.^ 01/2018, pela
Resolução CD/FNDE n^ 04/2015 e pela Lei n° 11.947/2009 e o dispositivo que a
regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o
contrato for omisso.

CLÁUSULA DEZOITO:
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre
as partes, resguardadas as suas condições essenciais.

CLÁUSULA DEZENOVE;
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por
meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de
recebimento, por fax, transmitido pelas partes.

CLÁUSULA VINTE:

í  A r\
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Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por
carta, consoante Cláusula Dezenove, poderá ser rescindido, de pleno direito,
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos
seguintes casos:

a. por acordo entre as partes;

b. pela inobservância de qualquer de suas condições;

c. quaisquer dos motivos previstos em lei.

CLÁUSULA VINTE E UM;

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos
adquiridos ou até 15 de dezembro de 2018.

CLÁUSULA VINTE E DOIS;

E competente o Foro da Comarca de Jacaraú para dirimir qualquer controvérsia
que se originar deste contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Jacaraú. de de 2018.

PREFEITO MUNICIPAL. CONTRATADO (A)

TESTEMUNHAS:
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EXTRATO DO CONTRATO

CHAMADA PUBLICA N.° 001/2018

Jacaraú, 22 de fevereiro de 2018.

OBJETO; Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural conforme §1° do art.14 da Lei n.° 11.947/2009 e Resolução
FNDE n.° N° 4, DE 2 DE ABRIL DE 2015.

CONTRATO N°A0029.2Ü18

CONTRATADO: EDILSON PEREIRA DA SILVA.

CPF: 051.048.434-40

PRAZO: 15/12/2018

VALOR TOTAL: R$ 6.372,00 (seis mil trezentos e setenta e dois reais).

Cujos Recursos serão provenientes na dotação: Programa de Alimentação Escolar - PNAE
As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta do
orçamento vigente 2018- 02.050 - Secretaria de Educação - 12.306.0006.2019
Complementação da Merenda Escolar - 3390.30.99.122.
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PREFEITURA MUNlCiPAL DE JACARAÚ

EXTRATO DO CONTRATO

CHAMADA PUBLICA N.® 001/2018

Jacaraú, 22 de fevereiro de 2018.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Famiiíar e do
Empreendedor Familiar Rural conforme §1® do art14 da Lei n.® 11.947/2009 e Resolução
FNDE n.® N® 4, DE 2 DE ABRIL DE 2016.

CONTRATO N® A0029.2018

CONTRATADO: EDILSON PEREIRA DA SILVA.
CPF: 051.048.434-40
PRAZO: 15/12/2018
VALOR TOTAL: R$ 6.372.00 (seis mil trezentos e setenta e dois reais).

Cujos Recursos serão provenientes na dotação; Programa de Alimentação Escolar - PNAE
As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta do
orçamento vigente 2018- 02.050 - Secretaria de Educação -12.306.00(re 2019
Complementaçâo da Merenda Escolar - 3390.30.99.122

Rua Augusto Luna, 45 - centro - Jacaraú (PB) Fone/Fax: (0xx83) 32951890


