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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
CNPJ N.M5.152.139/0001-99

N?

Emancipado em 28/10/1917

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
CONTRATO N°. 032/2015

PROCESSO LICITATÓRIO N®. 008/2015
CHAMADA PÚBLICA N°. 001/2015

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO
EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.

O MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE, com sede à Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, n°. 185 -

Centro. Novo Horizonte, inscrito no CNPJ sob n°. 45.152.139/0001-99, representado neste ato pelo

Prefeito Municipal. Dr. TOSHIO TOYOTA, brasileiro, médico, portador da Cédula de Identidade (RG) n®.
4.217.604 - SSP/SP e do CPF/MF sob n°. 836.817.288-87, residente e domiciliado à Rua 15 de

novembro n®. 1136, Vila Patti, nesta cidade de Novo Horizonte, doravante denominado CONTRATANTE,

e por outro lado Sr. VALENTIM APARECIDO JOÃO - DAP N® SDW0031252278950905141043, portador
do RG 13.920.206 SSP/SP e do CPF n° 031.252.278-95, Residente na Chácara Santa Rosa, Bairro Três

Pontes, nesta cidade de Novo Horizonte - SP, doravante denominado CONTRATADO, fundamentados
nas disposições Lei n.® 11.947, de 16/06/2009, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública n®.
001/2015, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusuias que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA:

1.1 - Constitui 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, de acordo com a Chamada Pública n®. 001/2015, o qual fica fazendo parte integrante do
presente contrato, independentemente de anexaçâo ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA:
^
2.1 - 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:
^ ^
3.1 ■ O limite individual de venda de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor

Familiar Rural será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais),(RESOLUÇÂO/CD/FNDE N® 25 DE 04/07/2012)

por Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA:

4.1 - OS CONTRATADOS FORNECEDORES 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 da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo 30
dias após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.
CLÁUSULA QUINTA:

^

u-

* ^ a f

51-0 início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Autorização

de Fornecimento, expedida pela Divisão de Alimentação Escolar, sendo o prazo do fornecimento até o
término da quantidade adquirida ou até o período de 03 (três) meses a contar data de assinatura deste
contrato.

5.2 - A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita no Centro Municipal de Alimentação Escolar, no
horário das 7h00 às 9h00, em dias e quantidades de acordo com a Chamada Pública n®. 001/2015 e
Cronograma de entrega constante do Edital.

5.3 - O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento
e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pelo Setor de Alimentação no local de entrega.
CLÁUSULA SEXTA:
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6.1 - 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$

9.744,90(nove mil e setecentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos), conforme a seguir:
ITEM

UNID

QTDE

TOTAL

VR.UN1T

4.978,35

ALFACE

MAÇO

1.665

2,99

ALMEIRÃO
CHICÓRIA

MAÇO
MAÇO
MAÇO
MAÇO

665

2,99

1.988,35

340

2,99

1.016,60

340

2,99

250

2,98

1.016,60
745,00

COUVE

RUCULA

CLÁUSULA SÉTIMA:

7.1 - No valor mencionado na cláusula sexta 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 OITAVA:

8.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:
Ficha n° 2015/0467

Unidade 021103 Diretoria de Educação e Cultura

Funcionai 12.306.0034.2034.0000 Manutenção da Alimentação Escolar
Cat. Econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo.

CLÁUSULA NONA:

9.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da data da entrega efetiva de todos os
produtos constantes da respectiva Autorização de Fornecimento, por meio de depósito em conta corrente,
após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela Nutricionista da Prefeitura Municipal.
9.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu
vencimento ocorrerá 20(vinte) dias após a data de sua apresentação válida.

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

,«

^ . ..,

10.1 - Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 87 da lei federal n®. 8.666/93, o Contratado ficará
sujeito às seguintes penalidades, garantido a defesa prévia:

10.1.1 - Pela recusa injustificada de retirar a Autorização de Fornecimento dentro do prazo estabelecido ou
de recebê-ia dentro de sua validade, muita de 20% (vinte por cento).
10.1.2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:

10.1.2.1 ■ Atraso até 05 (cinco) dias, multa de 0,5% (meio por cento), calculada sobre o valor total

da Autorização de Fornecimento;

10.1.2.2 - A partir do 5® (quinto) dia entende-se como inexecução total da obrigação;

10.1.3 - Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Autorização
de Fornecimento;

10.1.4 - Aplicadas as multas, a Administração descontará do primeiro pagamento que fizer à Contratada,
após a sua imposição;

10.1.5 - As muitas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e consequentemente o

pagamento delas não exime o Contratado da reparação dos eventuais d^nos, perda^oy^jp^fzos que se^

ato punível venha a acarretar à Administração.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

11,1 - Nos casos de inadimplência do CONTRATANTE, proceder-se-á conforme o § T

do art. 20 da Lei

n®. 11.947, de 16/06/2009 e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

12.1 - O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar peio prazo de 05 (cinco) anos, cópias das Notas
Fiscais de Venda, ou congêneres, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros

Ailmentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

.

13.1 - O CONTRATANTE se compromete em guardar peio prazo de 05 (cinco) anos as Notas Fiscais de

Compra, os Termos de Recebimento, 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 DÉCIMA QUARTA:

.

.. ^

«14
É (je 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 DÉCIMA QUINTA:

15.1 - O CONTRATANTE em razão da supremacia'dos interesses públicos sobre os interesses
particulares poderá:

,. ^

^

^

^

15.1.1 - Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse
público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
., .
x ^
15.1.2 - Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidâo do
CONTRATADO;

15.1.3 - fiscalizar a execução do contrato;

15.1.4 - aplicar sanções motivadas pela inexecuçâo total ou parcial do ajuste.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:

. „ . . .^

= n.HMro

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

17.1 - O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública n®. 001/2015,
CD/FNDE
n®. 38. de 16/07/2009. Resoiuçâo/FNDE/CD n®. 026/2013, pela Lei n®. 11.947, de 16/06/2009, em todos os
seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:

^

18.1 - Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formai entre as partes,
resguardada as suas condições essenciais.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA:

.

19.1 - 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 fac-simile transmitido pelas
partes.

201^-^Este^ontrat"^

que observada a formalização preliminar à sua efetivaç^

consoante Cláusula Dezenove, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemeriíe^ notificação^
ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos;
^^
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20.1.1 - Por acordo entre as partes;

20.1.2 - Pela Inobservância de qualquer de suas condições;
20.1.3 - Qualquer dos motivos previstos em lei.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA:

21.1 - O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até o
período de 03(três) meses.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA:

22.1 - O presente Contrato está vinculado em todos os seus termos, ao Edital de Chamada Pública n®.
001/2015 e respectivos anexos, bem como ao Projeto de Venda apresentado pelo CONTRATADO.
22.2 - É competente o Foro da Comarca de Novo Horizonte para dirimir qualquer controvérsia que se
originar deste contrato.

22.3 - E, por estarem assim,justos e contratados, assinam o presente instrumento em quatro vias de igual
teor e forma, na presença de duas testemunhas.
Novo Horizonte, 05 de março de 2015.

-kDr. Toshio Toyota

Sr. Valentim Aparecido Jóao

Prefeito Municipal

DAP N® SDW0031252278950905141043

Contratante

Contratado

Dr.íErnomar Octayano
^ssessfiTjurldfco
Testemunhas:

Rafael Sobottká Fernandes Viaccava

EmersorN^ber Munuera

RG n®. 43.492.658-9-SSP/SP

RG N®. 22.830.194-4 SSP/SP
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