
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REDE MUNICIPAL DE ENSINO

CONTRATO

CONTRATO N.s A0043.2018

TÊRMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JACARAÚ,
ESTADO DA PARAÍBA, E A SENHORA MARIA
SALETE FEITOSA TENDO POR OBJETIVO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PARA ATENDER AS NECEIDADES DAS

ESCOLAS PARA MERENDA ECOUR.

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 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 MARIA
SALETE FEITOSA, residente no Assentamento Jaracateá, s/n.-. Zona Rural em
Jacaraú, inscrito no CPF sob n.^ 034.666.734-88 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 integi-ante do presente contrato, independentemente de anexaçào 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 [viiice mil re;iis nor DAP por ano civil, referente à sua produção,
conforme a Ic^isliição do Pro^; i la Nacional de Alimentação Escolar.

CLÁUSULA QUAT TA:

O início para c i ■ ! íga das iraa

Ordem de Conini a, expedida
fornecimento aió o términí)

produção ou dias de aulas.

a. A entrega das- ■ cadorias d '
comachamad r blican.-( :

b. O recebimenif^ J is mercauai

Recebimento ( : ■ Notas Fist ai

no local de cal. • ;;a, consoai I

iorias será imediatamente após o recebimento da

!o Departamento de Compras, sendo o prazo do

;  quantidade adquirida ou até o limite de sua

i ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo
18.

; dar-se-á mediante apresentação do Termo de
c Venda pela pessoa responsável pela alimentação
anexo deste Contrato.

CLÁUSULAS ( ; intA:

Pelo forneciuiois dos gênci . : imentícios, nos quantitativos descritos no Projeto
de Venda de CIúsi ros Alimeiníi i s da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valos total de TT503.45 [Quinze mil quinhentos e treze reais e
quarenta e cinco ( ontavos], conínrme listagem anexa a seguir:
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PROJETO D;: / iNDA DE G; l : S ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA

!  ' INTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
IDENTIFICAÇÃOTÍa i [^OPOSTA i -V ^NDÍMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA N° 01/2018

1^ M>' I- : FICAÇÃO DO FORNECE^^B^^^^^^^^H

ECEDOR (A) INDIVIDUAL

1. Nome do Prof-.

3. Endereço: A^. A

JARACATIÁ

6. N" da DAP

220216

O.Banco: BANC

BRASIL

MARIA S FEITOSA 2. CPF: 034.666.734-88

íAMENTO 4. Município/UF:
JACARAÚ

1N-PB0009000 ' C !19- 7. DDD/Fone:

(83) 987385135

hO.N" da a: 2191-1

5.CEP: 58278-000

S.E-maíl:

11.N'' da Conta Corrente:

11985-7

Produto

BOLO DIVl"

T" MACAXEIIÕ'-

1" ABACATE

1" BATATA Dí

"5~ COCOSEí:'

~ INHAME S/\
TOMÉ

^ MELANCIA

"i" ABACAXI

FEIJÃO

DEBULHAI

total"

Unidade ■ i

Preço de Aquisição*
Jade I

Unitário Total

Cronograma

Entrega

produtos

Olicado no

185 11,17 2.066,45

lÕÕ 2^23 669,00
9ÕÕ 4^50 4.050,00
"5ÕÕ 2^33 1.165.00
400 2^31 924,00

700 4,13 2.891,00

300 0,96 288,00

i.500 ÍÃÕ 2.100,00

150 9,00 1.350,00

15.503,45

001/2018 (o mesmo que consta na chamada pública).

CLAUSULA .Si; . :

No valor mciicKMiado na clil

recursos huiiL nc.s e mal i

comerciais, ifahaüiistas e j: -

ao cumprimciiin das obriga )

CLÁUSULA SÉÜMA:

As despesas di -, (n rcntes dr i
orçamento v i - f . 2018- O (

Complemen" da Meia

a terceira estão incluídas as despesas com frete,

assim como com os encargos fiscais, sociais,

Miciários e quaisquer outras despesas necessárias

decorrentes do presente contrato.

o da presente licitação, correrão por conta do
- Secretaria de Educação - 12.306.0006.2019
dscolar - 3390.30.99.122.
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CLAUSULA OITAVA:

os documentos descritos na cláusula Quarta, alínea

I  ! :gsso para instrução e liquidação, efetuará o seu

'1 i nte às entregas do mês anterior.

O CONTRATANTIÒ após rec

"b", e após a hoMuitação
pagamento no ■.onor corres;

; agamento ao CONTRATADO enquanto houver
ci l igação financeira em virtude de penalidade ou

Não será clctuado qualq
pendência de li(]uidação ei
inadimplência ccintratual

CLAUSULA NOVA:

O CONTRATAN': i-i que não .
do CONTRATAPA ■QRNAC

dia, sobre o \ oP-r da parce'
os repasses inersals de reci:

!  a forma de liberação de recursos para pagamento
)  . ! deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1% ao

' . ■ eida. Ressalvados os casos quando não efetivados
s. s do FNDE em tempo hábil.

CLAUSULA DPSMMA:

Os casos de i iaaTaiplência
art.20daLcd ir PI .947/20:

^NFRATANTE proceder-se-á conforme o § 1-, do
unais legislações relacionadas.

CLAUSULA ONZE:

O CONTRA'!'A!A) PORNEC •:

cópias das N-i i iscais d
Projeto de ^ nda de (- .
Alimentaçcão P . ' ar, estanr

)  I deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco] anos,
'  : da, ou congênere, dos produtos participantes do
na s Alimentícios da Agricultura Familiar para

•  • isposição para comprovação.

CLAUSULA 00/, ;:

O CONTRAT/a ! . .se com]
Notas Fisc.ia p> Comp:
apresentada- ; prestaçò
Alimentícios d- i Agricultur.
anexos, estando à disposiçã

te em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos das
Termos de Recebimento e Aceitabilidade,

;ontas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros
niliar para Alimentação Escolar e documentos

1 comprovação.

CLAUSULA TREZE:

E de exclusiva s-sjTonsabil
de danos causados ao CON

Io CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento
\NTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
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dolo na excciivr!')

fiscalização.

CLÁUSULA ;

Io contrr o. i excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à

; OZE:

O CONTRA'rA>nA em rm, ,r

interesses p.irt eores pocl- ré

a. Modificar u é eimente

interesse piibé; respeitai ;('
b. Rescindir iiiiir i ilmente'

do CONTRATAi t):

c. Fiscalizar a evee icão do cor' r,

d. Aplicar sanç: "s eKAivadas ; e!

supremacia dos interesses públicos sobre os

Aratü para melhor adequação às finalidades de
direitos do CONTRATADO;
ato, nos casos de infração contratual ou inaptidão

aexecução total ou parcial do ajuste;

Sempre qu

CONTRATA^

aumento da

"íNTRAT.- . J-;

've respc 'r

' .leraçaor.

i ; alterar ou rescindir o contrato sem culpa do
equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o

r : iva ou a indenização por despesas já realizadas.

CLÁUSULA QUINZE;

1 - A Contra'..ide ficará suji f
pelainexecirr iloupa i

a) Adverte:r i.I por escri r

obrigações asisumidas, quieaf;

adoção das r; :-. !',' -árias medida.-

b) Multa, oh

b.l} de O,:

subsequeni

trigésimo di :

iaCíS os SC'

;  déciir: ; c cento] por dia, a partir do primeiro dia útil
'  vencia ev do prazo para cumprimento da obrigação, até o
raso, sol: e : , alor do objeto não realizado;

vencia

seguintes penalidades, garantida a prévia defesa,

1 objeto do presente Edital:

a  i)re o descumprimento do contrato e outras

;  considerados faltas leves, e a determinação da

ie correção;

! s limites:

b.2) de 5% ;d jiv - por ceni >

primeiro dic c. cubsequc'

obrigações, ' : a de at:- :

constantes •jmenn

ocultos que : ; ae imprui i
ou, ainda, To; i ■' especific-icr

'  re o valor dos serviços não realizados, a partir do
do vencimento do prazo para cumprimento das
perior a 30 (trinta] dias na entrega dos serviços

itual, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos

■ uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor

;  contratadas; "

b.3] de 0,3';d ít o:; décimo: nv xmto] por dia, pelo descumprimento de qualquer
cláusula 011 x 'vlição prc c: ' neste Contrato e não discriminado nas alíneas
anteriores. - > \'alor t ido, contada da comunicação da Contratante (via
internet,fa: letc.],; sara inadimplência.
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c] ImpediHTMl 1(1 í!c contrai r ím in a Administração Pública Municipal, pelo prazo

de até 02 m-: .") anos, c li ,. : aisão por até 05 (cinco) anos no Cadastro de

Fornecedci' r ; ■ ' liinicípíM

d) Declarar . n,- inidoiv '.í,m1 ' para contratar com a Administração Pública

enquanto poi i irarcm os rar 'i -os determinantes da punição ou até que seja

promovida a reabilitação perruUe a própria autoridade que aplicou a penalidade,

que será ccMieijdida sempn^ raie o contratado ressarcir a Administração pelos

prejuízos r< ; -.les e api (b: arrido o prazo de 02 (dois) anos da declaração da

penalidad' .

2-0 valor ai ,lia aplica- ia .cá retido dos pagamentos devidos à Contratada e,

caso não sejam -uficientcs, .i direrença será cobrada de acordo com a legislação em

vigor.

3 - As sa a

cumulativa: i

defesa à C ■

salvo na m:

i)rGvista:

oii não,

a;, no pr

-• de ar.

na : cláusulas "a)" a "c)" poderão ser aplicadas

.! ; -'i do com a gravidade da infração, facultada ampla

I  05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato,

de declaração de inidoneidade para licitar e

contratar, cuio prr.zo de defesa '-erá de 10 (dez) dias úteis.

4 - As pen.MÜiM

maior, de\ ;

d es só podcr.lo srr relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força

■njustifi : d- ( ;:omi)rovado, a juízo da Administração.

a) A critéii: i ininisir V -nderáo ser suspensas as penalidades, no todo ou
em parte, i atraso : , ; ■ ega dos serviços for devidamente justificado pelo
Fornecedor e ací-ito pela Contraiante, que fixará novo prazo, este improrrogável,
para a compim; CACcução das niM igações assumidas.

5 - A inexí

n^. 8.666/
aplicação
administn:

•ciai 01) ■ ■ (!

á impl i • I'
aalidao •

inentc;

:  1 io contratado, nos termos do art. 79 da Lei Federal
anediata rescisão unilateral deste Contrato, com a
níveis, observada a conclusão do processo

6 - As parlo o. s(M-ão rcs:M)iv;a.bilizadas pela inexecução contratual ou eventuais
atrasos dcon c i -.-s de e\ i iror s coníiguradores de força maior ou caso fortuito,
como tais - o i/.ados vr- loi ivil. '

y-Asmu : . idas do « r M ser recolhidas ao Tesouro Municipal no prazo de
05 (cinco) .nntar dr: dac ■ da notificação, podendo a Contratante descontar o
seu valor das iifiios fi scais o/or, Taturas. Em caso de inexistência ou insuficiência de
crédito da (dmiratada, o ■-sdor devido será cobrado administrativamente ou
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inscrito conio ' í icia Ativa ; ) i i laicípio e cobrado mediante processo de execução

fiscal, com i -,s na- irgos cot' • •sir i iulentcs.

8 - Ficarão nincia uijeitos às pr-n;Hidades previstas nos incisos III e IV, do artigo 87,

da Lei n- L ' >6 'o e alteraç o:: ; asteriores, os profissionais ou as empresas que:

a) Tenhair. s ' : Io cond;. laiv 'o definitiva por praticarem, por meios dolosos,

fraude fisc ' n- - 'colhimLMi: ' :! ' iiiaisquer tributos;

b) Tenham ra' i ■ iclo atos üí iro.: visando frustrar os objetivos da licitação;

c) Demonsi en: nao possuir idoneidade para contratar com a Administração em

virtude dc a o: :iios prai : ad s.

CLÁUSULA Dí / ;.SES:

A fiscalização ^ presenU' contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de

Educação, da I' 'Idade Exccuiora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e

outras Entidadí : designadas pelo FNDE.

CLÁUSULA ;)1 dSTE:

O presence c - aio r(.'p, e ainda, pela chamada pública n.^ 01/2018, pela

Resolução CD/i ■ , ])!■ n- Od dí'i lF, e pela Lei n° 11.947/2009 e o dispositivo que a
regulamente, í>m todos o- sen. : termos, a qual será aplicada, também, onde o
contrato f)roi a

CLÁUSULADÍ. s : 0:
Este Contrato ; erá ser : ;ia 1 ' a qualquer tempo, mediante acordo formal entre
as partes, resg i , k:das as sn. ,:; .ondições essenciais.

CLÁUSULA Dl /í NOVE:
As comunicciçí • com oriç; m n este contrato deverão ser formais e expressas, por
meio de cart mo sor. : a ::orá validade se enviada mediante registro de
recebimento, ; i-;, tran; ' i . d' ,; pelas partes.

CLAUSULWI

Este CoiU: ato, c /;• que oi a- ,-da a formalização preliminar à sua efetivação, por
carta, consoam/ Cláusul; Do.mnove, poderá ser rescindido, de pleno direito,
independonien : to dc iim nj • i. ,no ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos
seguintes caso

a. poracord ) en. • ,s partm:

b. pela inobservín-^o!,.! de quaionier de suas condições;
c. quaisquei' dos • üvos pre^ slc;-; em lei.
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CLAUSULA Vl;\ í h EUM:

O presen.e co^ un vigíM. rá Uü sua assinatura até a entrega total dos produtos
adquiridos ou ií) de dc/onUíro de 2018.

CLÁUSULA VIN i i: E DOIS:

E compciente > •■c)ro da ínarca de Jacaraú para dirimir qualquer controvérsia
que se origina! u-':iie coni : -v

E, por estarem : : an jusU e a «atrata .ios, assinam o presente instrumento em três
vias de igua! tcoi ^ íorma, ivi presença de duas testemunhas.

Jacaraú. _ _ dc

McOUcj

CONTRATADO [A)

TESTEMINHA,
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ZÃXTOg E)® g>(õ)[B)[Íl^ [lgS[l©[]J?D^(õ)
Município de Jacaraú \

Data: sexta-feira, 23 de fevereiro de 2018 - EDIÇÃO ESPECIAL -

ESTADO DA PAEIAÍBA
■REi t^lTDRA MUNICIPAL DE lACARAÚ

'ETO: Aquisiçiio
.>rGondedor Fumii
uEn.^NM, DEv

;TRATON''AOü';: .;

TRATADO: MA-,/'
034.666.734-8C
0:15/12/2018
;TTOTAU: R3V,.--

"íecursos sni à.' ( i
.'ipesas decone.

-•nio vigente 2i:
:'r-fnentaçao aa .

, XTi^ATO DO CONTRATO
C: '.. f/IADAPUD^-iCAN,® 001/2018

Jacaraú, 22 de fevereiro de 2018.

iier^ a allií.oiiticios ciirotamente da Agricultura Familiar e do
•jrai wunfori.ie §1® do art.14 da Lei n.® 11.947/2009 e Resolução
SRli, lie 2015.

ST - >.?iTOSA.

(qi mil CiJnhemee o três reais e quarenta e cinco centavos).
•jnt' i .3 dotação; Pí.yramade Alimentação Esoolar-PNAE
aje 3 píc-s,;nte licitação, correrão por conta do
50- ■'-.croi.iriade Educação —12.306.0006.2019
Es.%'...,r-3oi0.30.9o.122.

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


