
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

GABINETE DA PREFEITA

^ane/j/

TERMO DE CONTRATO N® 00027/2019

REFERENTE CHAMADA PÚBLICA N® 00001/2019.

TERMO CONTRATO PARA AQUISIÇÕES/FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, ESTADO DA PARAÍBA, Pessoa Jurídica de direito público, com CNPJ sob
o n.® 08.926.517/0001-57 com sede à Rua Flávio Ribeiro, 74, Centro - Belém/PB, representada neste ato pela Prefeita
Municipal Sr®. Renata Christinne Freitas de Souza Lima, portador do CPF n.® 716.329.644-49, doravante denominada
Contratante, e do outro lado a empresa COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE
BANANÍEIRAS/PB - COOPAFAB, com CNPJ de n® 16.491.781/0001-02, com endereço no Sítio Lagoa do Matias, s/n -
Bananeiras/PB, CEP: 58.220-000, inscrita na DAP Jurídica de n® 1649178100012909140820, neste ato representada por
Giveraldo Pereira de Azevedo, representante legal, portador do CPF de n® 251.768.464-20, doravante denominado Contratado,
fundamentados nas disposições da Resolução n.® 26, de 17/06/2013 — FNDE, e tendo em vista o que consta na chamada
pública n® 00001/2019, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empregador Rural, destinados ao atendimento do Programa
de Alimentação Escolar/PNAE, conforme Resolução FNDE n.® 26 de 17 de junho de 2013, até dezembro de 2019, contados da
data de assinatura deste instrumento de Contrato, de acordo com a chamada pública n® 00001/2019, parte geradora do presente
contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

CLÁSULA SEGUNDA:

O Contratado se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da agricultura Familiar a Contratante conforme descrito no
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento.

CLÁSULA TERCEIRA:

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

CLÁUSULA QUARTA:

OS CONTRATANTES DE 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 de 30 dias após a assinatura do contrato, por
meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.

CLÁUSULA QUINTA:

O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo
Departamento de Compras sendo o prazo de fornecimento até dezembro de 2019.

A .A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a chamada pública n.
00001/2019.



•

♦b. O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se mediante apresentação do Termo de Recebimento e
Venda pela Pessoa responsável pela alimentação no local e entrega.

CLÁUSULA SEXTA:

O Grupo Informal: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de VèhâiiMQSHÊros
Alimentícios da Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor R$ 138.244,00 (Cento e Trinta e Oito Mil Duzentos
e Quarenta e Quatro Reais), assim representados:

COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS - COOPAFAB - R$
138.244,00 (Cento e Trinta e Oito Mil Duzentos e Quarenta e Quatro Reais), assim representados:

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE OUANTIDADE

Abacaxi - R$ 2,25 UND 500

Banana-R$2,63 DZ 400

Bolo-R$ 15,50 KG 3710

Cebola-RS 3,25 KG 4000

Cenoura - R$ 3,00 __ KG 3000

Chuchu - R$ 3,00 KG 500

Feijão Carioca - R$ 5,10 —^ KG 750

Feijão macassar - R$ 3,69 KG 100

Mamão-R$2,25 KG 1000

Ovos — R$ 0,70 UND 750

Polpa de acerola - RS 8,25 KG 3500

Tomate - RS 3,25 KG 3000

CLÁUSULA SÉTIMA:

Nos valores mencionados na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assini como
os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas, previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento
das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão á conta da seguinte dotação orçamentária: Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE/FPM/PROGRAMAS FEDERAIS/OUTROS - 3.3.90.30.01 - Material de Consumo.

CLÁUSULA NONA:

A CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula quinta, alínea "b", e após a ti^itação do Processo
para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente ás entregas do mês anterior. Não será efetuado
qualquer pagamento a(o) CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA:

A CONTRATANTE, que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento da Contratante FORNECEDOR,
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 ONZE;

Nos casos de inadimplência da CONTRATANTE, proceder-se á conforme o 1", do art. 20 da lei n. -11.947, de 16/06/2009 e
demais legislações relacionadas.

CLÁUSULA DOZE:

O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das notas fiscais de vendas, ou
congêneres, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para
Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA TREZE:



"'A CONTRATANTE se compromete em guardar por 05 (cinco) anos as Notas Fiscais de Compras, os Termos de Recebimento,
apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da AgricuIJpi^J|||j|^^H^j}ara
Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA QUATORZE:

É de exclusiva responsabilidade do Contratado FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta
fiscalização.

CLÁUSULA QUINZE:

A CONTRATANTE em razão de supremacia de 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 inflação 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 das remunerações respectivas ou da indenização por despesas já realizadas.

CLÁUSULA DEZESSEIS:

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente divididos pela
Contratante ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DEZESSETE:

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação e da Nutricionista e também pela
Prefeita do Município.

CLÁUSULA DEZOITO:

O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n° 00001/2019, pela Resolução/FNDE n° 38, pela Lei n° 11.947, 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, resguardada as suas condições
essenciais.

CLÁUSULA VINTE:

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 fãc-sfmile transmitido pelas partes.

CLÁUSULA VINTE E UM:

Este contrato, desde que observada à formação preliminar à sua efetivação, por meio de carta, consoante Cláusula Vinte,
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. Qualquer dos motivos previstos em Lei. /VJ

CLÁUSULA VINTE E DOIS:

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou pelo período de 06 (seis) meses,
contados da data de sua assinatura.



.  ■ «CLÁUSULA VINTE E TRÊS;

.

É competente o Foro da Comarca de Belém, estado da Paraíba para dirimir qualquer controvérsia que |^nginar^
contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias iguais de igual tàq^ for
presença de duas testemunhas.

Belém/PB, 20 de Março de 2019.

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA
Prefeita

CONTRATADO:

flV> DOS AGRICULTORES FAMILIARES DOCOOPERTATIV-A DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS/PB - COOPAFAB
GIVERALDO PEREIRA DE AZEVEDO

FORNECEDOR

Testemunhas;

io>s cie
Nome: ^ "
RGn' ò 21-

_  l^rrt\
Nome:



A

<^vnenf^

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE CONTRATO N" 00028/2019.

REFERENTE CHAMADA PÚBLICA N» 00001/2019.

TERMO CONTRATO PARA AQUISIÇÕES/FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, ESTADO DA PARAÍBA, Pessoa Jurídica de direito público, com
CNPJ sob o n." 08.926.517/0001-57 com sede à Rua Flávio Ribeiro, 74, Centro - Belém/PB, representada neste ato pela
Prefeita Municipal Sr®. Renata Christinne Freitas de Souza Lima, portador do CPF n.° 716.329.644-49, doravante
denominada Contratante, e do outro lado o Sr. RUBENS BATISTA DOS SANTOS, residente e domiciliado na Rua
Luis Gomes de Lima,, inscrito no CPF sob o n" 075.869.394-03, fornecedor do grupo informal, com DAP n"
SDW0075869394030103191041, doravante denominado Contratado, fundamentados nas disposições da Resolução n.°
26, de 17/06/2013 - FNDE, e tendo em vista o que consta na chamada pública n° 00001/2019, resolvem celebrar o
presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empregador Rural, destinados ao atendimento do
Programa de Alimentação Escolar/PNAE, conforme Resolução FNDE n." 26 de 17 de junho de 2013, até dezembro de
2019, contados da data de assinatura deste instrumento de Contrato, de acordo com a chamada pública n° 00001/2019,
parte geradora do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

CLÁSULA SEGUNDA:

O Contratado se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da agricultura Familiar a Contratante conforme descrito
no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento.

CLÁSULA TERCEIRA:

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

CLÁUSULA QUARTA:

OS CONTRATANTES DE 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 de 30 dias após a assinatura
do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.

Ajl-
CLÁUSULA QUINTA: L

O início.da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem de Compra, expedida
pelo Departamento de Compras sendo o prazo de fornecimento até dezembro de 2019.



entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a ch^
"00001/2019.

b. O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se mediante apresentação do Termo de Recebimento e
Venda pela Pessoa responsável pela alimentação no local e entrega.

CLÁUSULA SEXTA:

O Grupo Informal: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor R$ 19.950,00 (Dezenove Mil
Novecentos e Cinqüenta Reais), assim representados:

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADEOUANTIDADEj
I Ovos - R$ 0,70 UND 285001

CLÁUSULA SÉTIMA:

Nos valores mencionados na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim
como os encargos fiscais, sociais, comercias, trabalhistas, previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao
cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

^ CLÁUSULA OITAVA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão á conta da seguinte dotação orçamentária: Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE/FPM/PROGRAMAS FEDERAIS/OUTROS - 3.3.90.30.01 - Material de Consumo.

CLÁUSULA NONA:

A CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula quinta, alínea "b", e após a tramitação do
Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente ás entregas do mês anterior. Não
será efetuado qualquer pagamento a(o) CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação de obrigação
financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA:

A CONTRATANTE, que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento da Contratante FORNECEDOR,
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 ONZE:
Nos casos de inadimplência da CONTRATANTE, proceder-se á conforme o 1", do art. 20 da lei n. ° 11.947, de
16/06/2009 e demais legislações relacionadas.

CLÁUSULA DOZE:

O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das notas fiscais de vendas,
ou congêneres, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para
Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA TREZE:

A CONTRATANTE se compromete em guardar por 05 (cinco) anos as Notas Fiscais de Compras, 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 QUATORZE:

É de exclusiva responsabilidade do Contratado FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados a Contratante ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à
fiscalização.

CLÁUSULA QUINZE:



A CONTRATANTE em razão de supremacia de interesses públicos sobre os interesses particulares podfe'g^:[g [i^o ^;]

a. Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público\^peita^|^d
direitos do CONTRATADO; XlCPU

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 das remunerações respectivas ou da indenização por despesas Já
realizadas.

CLÁUSULA DEZESSEIS:

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente divididos
pela Contratante ou, quando for o caso, cobrada Judicialmente.

CLÁUSULA DEZESSETE:

A fiscaliração do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação e da Nutricionista e também pela
Prefeita do Município.

CLÁUSULA DEZOITO:

O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n° 00001/2019, pela Resolução/FNDE n® 38, pela Lei n°
11.947, 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, resguardada as suas
condições essenciais.

CLÁUSULA VINTE:

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-símile transmitido pelas partes.

CLÁUSULA VINTE E UM:

Este contrato, desde que observada à formação preliminar à sua efetivação, por meio de carta, consoante Cláusula Vinte,
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. Qualquer dos motivos previstos em Lei.

CLÁUSULA VINTE E DOIS:

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou pelo período de 06 (seis)
meses, contados da data de sua assinatura.

CLÁUSULA VINTE E TRÊS:

É competente o Foro da Comarca de Belém, estado da Paraíba para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste
contrato.

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



Belém/PB, 2i

CONTRATANTE:

u
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA
Prefeita

CONTRATADO:

\ /o. D' á2\
RUBENS BATISTA DOS SANTOS

FORNECEDOR

Testemunhas:

Cji Kj^  \' Da (?r&cAyu.«-v(JLiij-> Órt, j^nrnPy
O

Nome.

RGn® 5 .2i 'SG .

Nome:

RGn°5 75^.3/^



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE CONTRATO N" 00029/2019.

REFERENTE CHAMADA PÚBLICA N' 00001/2019.

TERMO CONTRATO PARA AQUISIÇÕES/FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, ESTADO DA PARAÍBA, Pessoa Jurídica de direito público, com
CNPJ sob o n.° 08.926.517/0001-57 com sede à Rua Flávio Ribeiro, 74, Centro - Belém/PB, representada neste ato pela
Prefeita Municipal Si'. Renata Christinne Freitas de Souza Lima, portador do CPF n.° 716.329.644-49, dorav^te
denominada Contratante, e do outro lado o Sr. JOSÉ ABLTON FERNANDES DOS SANTOS, residente e domiciliado
na zona rural - Belém/PB inscrito no CPF sob o n° 051.212.244-00, fornecedor do grupo informal, com DAP n"
SDW0051212244001203190816, doravante denominado Contratado, fundamentados nas disposições da Resolução n."
26, de 17/06/2013 - FNDE, e tendo em vista o que consta na chamada pública n° 00001/2019, resolvem celebrar o
presente contrato mediante as cláusulas que seguem;

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empregador Rural, destinados ao atendimento do
Programa de Alimentação Escolar/PNAE, conforme Resolução FNDE n.° 26 de 17 de junho de 2013, até dezembro de
2019, contados da data de assinatura deste instrumento de Contrato, de acordo com a chamada pública n" 00001/2019,
parte geradora do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

CLÁSULA SEGUNDA:

O Contratado se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da agricultura Familiar a Contratante conforme descrito
no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento.

CLÁSULA TERCEIRA:

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

CLÁUSULA QUARTA:

OS CONTRATANTES DE 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 de 30 dias após a assinatura
do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.

CLAUSULA QUINTA:

O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem de Compra, expedida
pelo Departamento de Compras sendo o prazo de fornecimento até dezembro de 2019.



a  entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a chi
"00001/2019.

Fiscaisb. O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se mediante apresentação do Termo de Recebimento
Venda pela Pessoa responsável pela alimentação no local e entrega.

CLÁUSULA SEXTA:

O Grupo Informal: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor R$ 17.130,00 (Dezessete Mil Cento e
Trinta Reais), assim representados:

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADEQUANTIDADE

2 Alface-R$3,00 UND 800

13 Coentro - RS 3,42 UND 4000

22 Pimentão - RS 0,30 UND 3500

CLÁUSULA SÉTIMA:

Nos valores mencionados na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim
como os encargos fiscais, sociais, comercias, trabalhistas, previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao

C- cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão á conta da seguinte dotação orçamentária: Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE/FPM/PROGRAMAS FEDERAIS/OUTROS - 3.3.90.30.01 - Material de Consumo.

CLÁUSULA NONA:

A CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula quinta, alínea "b", e após a tramitação do
Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente ás entregas do mês anterior. Não
será efetuado qualquer pagamento a(o) CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação de obrigação
financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA:

A CONTRATANTE, que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento da Contratante FORNECEDOR,
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 ONZE:
Nos casos de inadimplência da CONTRATANTE, proceder-se á conforme o 1", do art. 20 da lei n. ° 11,947, de
16/06/2009 e demais legislações relacionadas.

CLÁUSULA DOZE:

O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das notas fiscais de vendas,
ou congêneres, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para
Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA TREZE:

A CONTRATANTE se compromete em guardar por 05 (cinco) anos as Notas Fiscais de Compras, 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 QUATORZE:

É de exclusiva responsabilidade do Contratado FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados a Contratante ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à
fiscalização.



CLÁUSULA QUINZE:

A CONTRATANTE em razão de supremacia de interesses públicos sobre os interesses particulares pode

a. Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público,
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 das remunerações respectivas ou da indenização por despesas Já
realizadas.

CLÁUSULA DEZESSEIS:

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente divididos
pela Contratante ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DEZESSETE:

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação e da Nutricionista e também pela
Prefeita do Município.

CLÁUSULA DEZOITO:

O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n° 00001/2019, pela Resolução/FNDE n° 38, pela Lei n
11.947, 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, resguardada as suas
condições essenciais.

CLÁUSULA VINTE:

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-símile transmitido pelas partes.

CLÁUSULA VINTE E UM:

Este contrato, desde que observada à formação preliminar à sua efetivação, por meio de carta, consoante Cláusula Vinte,
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. Qualquer dos motivos previstos em Lei.

CLÁUSULA VINTE E DOIS:

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou pelo período de 06 (seis)
meses, contados da data de sua assinatura.

f\Xy
CLÁUSULA VINTE E TRÊS: L

É competente o Foro da Comarca de Belém, estado da Paraíba para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste
contrato.



Eg)or estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias iguais de igi
presença de duas testemunhas.

Belém/PB, 2

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA

Prefeita

CONTRATADO:

\J JOSÉ AlLTON FERNANDES DOS SANTOS
FORNECEDOR

Testemunhas:

Nome: "

RGn»

a
híÓme
ROn» 3. V-S%. 9/^
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE CONTRATO N" 00030/2019.

REFERENTE CHAMADA PÚBLICA N" 00001/2019.

TERMO CONTRATO PARA AQUISIÇÕES/FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, ESTADO DA PARAÍBA, Pessoa Jurídica de direito público, com
CNPJ sob o n." 08.926.517/0001-57 com sede à Rua Flávio Ribeiro, 74, Centro - Belém/PB, representada neste ato pela
Prefeita Municipal Srí. Renata Christinne Freitas de Souza Lima, portador do CPF n.° 716.329.644-49, doravante
denominada Contratante, e do outro lado o Sr. CRISTIANO BERNARDO DE ALUSTAU, residente e domiciliado no
Sítio Retiro, Belém/PB inscrito no CPF sob o n" 023.953.924-99, fornecedor do grupo informal, com DAP n"
SDW0023953924990212160621, doravante denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições da
Resolução n." 26, de 17/06/2013 - FNDE, e tendo em vista o que consta na chamada pública n° 00001/2019, resolvem
celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem;

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empregador Rural, destinados ao atendimento do
Programa de Alimentação Escolar/PNAE, conforme Resolução FNDE n.° 26 de 17 de junho de 2013, até dezembro de
2019, contados da data de assinatura deste instrumento de Contrato, de acordo com a chamada pública n° 00001/2019,
parte geradora do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

CLÁSULA SEGUNDA:

O Contratado se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da agricultura Familiar a Contratante conforme descrito
no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento.

CLÁSULA TERCEIRA:

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

CLÁUSULA QUARTA:

OS CONTRATANTES DE 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 de 30 dias após a assinatura
do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.

CLÁUSULA QUINTA: ^
O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem de Compra, expedida
pelo Departamento de Compras sendo o prazo de fornecimento até dezembro de 2019.



a .A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a chamadapúblic^.
"00001/2019.

b. O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se mediante apresentação do Termo de Recebimento e as
Venda pela Pessoa responsável pela alimentação no local e entrega.

CLÁUSULA SEXTA:

O Grupo Informal: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor R$ 19.987,50 (Dezenove Mil
Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Cinqüenta Centavos), assim representados:

CÓDIGO DISCRBMINACÁO UNIDADEQUANTIDADE

9 Carne bovina sem osso - R$ 20,50 Kg 975

CLÁUSULA SÉTIMA:

Nos valores mencionados na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim
como os encargos fiscais, sociais, comercias, trabalhistas, previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao
cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão á conta da seguinte dotação orçamentária: Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE/FPM/PROGRAMAS FEDERAIS/OUTROS - 3.3.90.30.01 - Material de Consumo.

CLÁUSULA NONA:

A CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula quinta, alínea "b", e após a tramitação do
Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente ás entregas do mês antenor. Não
será efetuado qualquer pagamento a(o) CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação de obngação
financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA:

A CONTRATANTE, que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento da Contratante FORNECEDOR
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 ONZE:

Nos casos de inadimplência da CONTRATANTE, proceder-se á conforme o 1", do art. 20 da lei n. " 11.947, de
16/06/2009 e demais legislações relacionadas.

CLÁUSULA DOZE:

O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das notas fiscais de vendas,
ou congêneres, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para
Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA TREZE:

A CONTRATANTE se compromete em guardar por 05 (cinco) anos as Notas Fiscais de Compras, os Teraios ds
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 QUATORZE: j ̂
É de exclusiva responsabilidade do Contratado FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados a Contrat^te ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à
fiscalização.



CLÁUSULA QUINZE:
ç. ,

A CONTRATANTE em razão de supremacia de interesses públicos sobre os interesses particulares podera^

a. Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público,!
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 das remunerações respectivas ou da indenização por despesas já
realizadas.

CLÁUSULA DEZESSEIS:

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente divididos
pela Contratante ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DEZESSETE:

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação e da Nutricionista e também pela
Prefeita do Município.

CLÁUSULA DEZOITO:

O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n® 00001/2019, pela Resolução/FNDE n° 38, pela Lei n
11.947, 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, resguardada as suas
condições essenciais.

CLÁUSULA VINTE:

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-símile transmitido pelas partes.

_ ̂

CLÁUSULA VINTE E UM:

Este contrato, desde que observada à formação preliminar à sua efetivação, por meio de carta, consoante Cláusula Vinte,
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. Qualquer dos motivos previstos em Lei.

CLÁUSULA VINTE E DOIS:

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou pelo período de 06 (seis)
meses, contados da data de sua assinatura.

CLÁUSULA VINTE E TRÊS:
ü

É competente o Foro da Comarca de Belém, estado da Paraíba para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste
contrato.



E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias iguais de igual t^
presença de duas testemunhas.

Belém/PB, 20 d«

CONTRATANTE:

?Aefeiturà municipal OE bPREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA

Prefeita

CONTRATADO:

dj( Jl, i(AXla>U
CRISTIANO BERNARDO DE ALUSTAU

FORNECEDOR

Testemunhas:

rk/ foi -rpo,/.  O

Nome. w ,
RGn" 3-46 ̂

jí:
Nome:

RGn°5 9^2.

iAQrw..'/VVu3
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM '
GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE CONTRATO N" 00031/2019.

REFERENTE CHAMADA PÚBLICA N» 00001/2019.

TERMO CONTRATO PARA AQUISIÇÕES/FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, ESTADO DA PARAÍBA, Pessoa Jurídica de direito público, com
CNPJ sob o n." 08.926.517/0001-57 com sede à Rua FIávio Ribeiro, 74, Centro - Belém/PB, representada neste ato pela
Prefeita Municipal Sr". Renata Christinne Freitas de Souza Lima, portador do CPF n.° 716.329.644-49, doravante
denominada Contratante, e do outro lado o Sr. ROBERTO GALDINO DE OLIVEIRA, residente e domiciliado na Rua
São Joaquim, Centro - Belém/PB, inscrito no CPF sob o n" 072.838.824-30, fornecedor do grupo informal, com DAP n°
SDW0072838824301512160919, doravante denominado Contratado, fundamentados nas disposições da Resolução n.°
26, de 17/06/2013 - FNDE, e tendo em vista o que consta na chamada pública n° 00001/2019, resolvem celebrar o
presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empregador Rural, destinados ao atendimento do
Programa de Alimentação Escolar/PNAE, conforme Resolução FNDE n.° 26 de 17 de junho de 2013, até dezembro de
2019, contados da data de assinatura deste instrumento de Contrato, de acordo com a chamada pública n" 00001/2019,
parte geradora do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

CLÁSULA SEGUNDA:

O Contratado se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da agricultura Familiar a Contratante conforme descrito
no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento.

CLÁSULA TERCEIRA:

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

CLÁUSULA QUARTA:

OS CONTRATANTES DE 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 de 30 dias após a assinatura
do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.

CLÁUSULA QUINTA:

O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem de Compra, expedida
pelo Departamento de Compras sendo o prazo de fornecimento até dezembro de 2019.



á .A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a chama
° 00001/2019,

b. O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se mediante apresentação do Termo de Recebimento e as Fiscais
Venda pela Pessoa responsável pela alimentação no local e entrega.

CLÁUSULA SEXTA:

O Grupo Informal: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor R$ 8.340,00 (Oito Mil Trezentos e
Quarenta Reais), assim representados:

CÓDIG(^ DISCRIMINAÇÃO UNIDADEQUANTIDADE

18 Macaxeira- R$ 2,78 KG 3000

CLAUSULA SÉTIMA:

Nos valores mencionados na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim
como os encargos fiscais, sociais, comercias, trabalhistas, previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao
cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão á conta da seguinte dotação orçamentária: Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE/FPM/PROGRAMAS FEDERAIS/OUTROS - 3.3.90.30.01 - Material de Consumo.

CLÁUSULA NONA:

A CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula quinta, alínea "b", e após a tramitação do
Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente ás entregas do mês anterior. Não
será efetuado qualquer pagamento a(o) CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação de obrigação
financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA:

A CONTRATANTE, que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento da Contratante FORNECEDOR,
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 ONZE:
Nos casos de inadimplência da CONTRATANTE, proceder-se á conforme o 1°, do art. 20 da lei n. ° 11.947, de
16/06/2009 e demais legislações relacionadas.

CLÁUSULA DOZE:

O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das notas fiscais de vendas,
ou congêneres, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para
Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA TREZE:

A CONTRATANTE se compromete em guardar por 05 (cinco) anos as Notas Fiscais de Compras, 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 QUATORZE:

É de exclusiva responsabilidade do Contratado FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados a Contratante ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à
fiscalização.

CLÁUSULA QUINZE:



A CONTRATANTE em razão de supremacia de interesses públicos sobre os interesses particulares podei

a. Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público,
direitos do CONTRATADO;

b. Rescindir imilateralmente 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 das remunerações respectivas ou da indenização por despesas já
realizadas.

CLÁUSULA DEZESSEIS:

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente divididos
pela Contratante ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

^ CLÁUSULA DEZESSETE:

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação e da Nutricionista e também pela
Prefeita do Município.

CLÁUSULA DEZOITO:

O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n° 00001/2019, pela Resolução/FNDE n" 38, pela Lei n"
11.947, 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, resguardada as suas
condições essenciais.

CLÁUSULA VINTE:

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-símile transmitido pelas partes.

CLÁUSULA VINTE E UM:

Este contrato, desde que observada à formação preliminar à sua efetivação, por meio de carta, consoante Cláusula Vinte,
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. Qualquer dos motivos previstos em Lei.

CLÁUSULA VINTE E DOIS:

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou pelo período de 06 (seis)
meses, contados da data de sua assinatura.

CLÁUSULA VINTE E TRÊS: 0^
É competente o Foro da Comarca de Belém, estado da Paraíba para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste
contrato.

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



CONTRATANTE:

o> á

Belém/PB, 20 de

PREFEITURA MUNICIPAL Í)E BELÉM
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA

Prefeita

CONTRATADO:

robKrto galdino de OLÍVEIRA
FORNECEDOR

Testemunhas:

jaAa PtKj Uçgçbn^^ 1 )}^ ck^ i^TrOey
Nome:

RG n° 3» • ^

f).Á i
Nome:

RGn® S



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
GABINETE DA PREFEITA

[aFIsN' S-]

TERMO DE CONTRATO N' 00032/2019.

REFERENTE CHAMADA PÚBLICA N" 00001/2019.

O

TERMO CONTRATO PARA AQUISIÇÕES/FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, ESTADO DA PARAÍBA, Pessoa Jurídica de direito público, com
CNPJ sob o n.° 08.926.517/0001-57 com sede à Rua FIávio Ribeiro, 74, Centro - Belém/PB, representada neste ato pela
Prefeita Municipal Sr®. Renata Christinne Freitas de Souza Lima, portador do CPF n.® 716.329.644-49, doravante
denominada Contratante, e do outro lado a Sr®. ANDRÉA DE LUCENA SILVA PONTES, residente e domiciliado NO
Sítio Braga de Baixo, zona rural - Logradouro/PB, inscrito no CPF sob o n° 084.462.444-62, fornecedor do grupo
informal, com DAP n® SDW0084462444622601171158, doravante denominado Contratado, fundamentados nas
disposições da Resolução n.® 26, de 17/06/2013 - FNDE, e tendo em vista o que consta na chamada pública n®
00001/2019, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empregador Rural, destinados ao atendimento do
Programa de Alimentação Escolar/PNAE, conforme Resolução FNDE n.® 26 de 17 de junho de 2013, até dezembro de
2019, contados da data de assinatura deste instrumento de Contrato, de acordo com a chamada pública n® 00001/2019,
parte geradora do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

CLÁSULA SEGUNDA:

O Contratado se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da agricultura Familiar a Contratante conforme descrito
no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento.

CLÁSULA TERCEIRA:

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

CLÁUSULA QUARTA:

OS CONTRATANTES DE 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 de 30 dias após a assinatura
do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.

CLÁUSULA QUINTA:

O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem de Compra, expedida
pelo Departamento de Compras sendo o prazo de fornecimento até dezembro de 2019.



a .A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a chi
"00001/2019.

b. O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se mediante apresentação do Termo de Recebimento e
Venda pela Pessoa responsável pela alimentação no local e entrega.

CLÁUSULA SEXTA:

O Grupo Informal: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor R$ 18.840,00 (Dezoito Mil
Oitocentos e Quarenta Reais), assim representados:

1

CÓDIGO1  DISCRIMINAÇÃO UNIDADEOUANTIDADE|
5 Batata doce - R$ 3,28 Kg 30oq
16 Jerimum - R$ 3,00 Kg 30001

CLAUSULA SÉTIMA:

Nos valores mencionados na cláusula sexta estão incluídas as despesas com ftete, recursos humanos e materiais, assim
como os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas, previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao
cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão á conta da seguinte dotação orçamentária: Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE/FPM/PROGRAMAS FEDERAIS/OUTROS - 3.3.90.30.01 - Material de Consumo.

CLÁUSULA NONA:

A CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula quinta, alínea "b", e após a tramitação do
Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente ás entregas do mês anterior. Não
será efetuado qualquer pagamento a(o) CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação de obrigação
financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA:

A CONTRATANTE, que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento da Contratante FORNECEDOR,
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 ONZE:
Nos casos de inadimplência da CONTRATANTE, proceder-se á conforme o 1", do art. 20 da lei n. " 11.947, de
16/06^009 e demais legislações relacionadas.

CLÁUSULA DOZE:

O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das notas fiscais de vendas,
ou congêneres, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para
Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA TREZE:

A CONTRATANTE se compromete em guardar por 05 (cinco) anos as Notas Fiscais de Compras, 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 QUATORZE:

É de exclusiva responsabilidade do Contratado FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados a Contratante ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à
fiscalização.



CLÁUSULA QUINZE:
/o "í

A CONTRATANTE em razão de supremacia de interesses públicos sobre os interesses particulares poderá/ jg FIs

a. Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, re^^tando^
direitos do CONTRATADO; XgPL:

b. Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de ínfiação 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 das remunerações respectivas ou da indenização por despesas já
realizadas.

CLÁUSULA DEZESSEIS:

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente divididos
pela Contratante ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DEZESSETE:

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação e da Nutricionista e também pela
Prefeita do Município.

CLÁUSULA DEZOITO:

O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n° 00001/2019, pela Resolução/FNDE n" 38, pela Lei n°
11.947, 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, resguardada as suas
condições essenciais.

CLÁUSULA VINTE:

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-símile transmitido pelas partes.

CLÁUSULA VINTE E UM:

Este contrato, desde que observada à formação preliminar à sua efetivação, por meio de carta, consoante Cláusula Vinte,
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. Qualquer dos motivos previstos em Lei.

CLÁUSULA VINTE E DOIS:

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou pelo período de 06 (seis)
meses, contados da data de sua assinatura.

CLÁUSULA VINTE E TRÊS:

É competente o Foro da Comarca de Belém, estado da Paraíba para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste
contrato.

V



' E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias iguais de igua^
presença de duas testemunhas.

Belém/PB, 20 de

CONTRATANTE;

PREFEITURA MUNICIPAÈ DE BELEM

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA

Prefeita

CONTRATADO:

. ÍWnexx c4f ^^Xjüucji/ytcl AJJk.
ANDRÉA DE LUCENA SILVA PONTES

FORNECEDOR

Testemunhas:

Nome. - ^
RGn° 3- . Cj

Nome



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

GABINETE DA PREFEITA

^vtvane/;^

FIsN'>:2j6-^

TERMO DE CONTRATO N° 00033/2019.

REFERENTE CHAMADA PÚBLICA N' 00001/2019.

TERMO CONTRATO PARA AQUISIÇÕES/FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, ESTADO DA PARAÍBA, Pessoa Jurídica de direito público, com
CNPJ sob o n.° 08.926.517/0001-57 com sede à Rua Flávio Ribeiro, 74, Centro - Belém/PB, representada neste ato pela
Prefeita Municipal Si^. Renata Christinne Freitas de Souza Lima, portador do CPF n.° 716.329.644-49, doravante
denominada Contratante, e do outro lado o Sr°. FRANCISCA BENTO PEREIRA, residente e domiciliado NO Sítio
Muflimbo, zona rural - Belém/PB, inscrito no CPF sob o n° 753.168.624-49, fornecedor do grupo informal, com DAP n"
SDW0753168624491403190825, doravante denominado Contratado, fundamentados nas disposições da Resolução n.°
26, de 17/06/2013 - FNDE, e tendo em vista o que consta na chamada pública n° 00001/2019, resolvem celebrar o
presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empregador Rural, destinados ao atendimento do
Programa de Alimentação Escolar/PNAE, conforme Resolução FNDE n.° 26 de 17 de junho de 2013, até dezembro de
2019, contados da data de assinatura deste instrumento de Contrato, de acordo com a chamada pública n** 00001/2019,
parte geradora do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

CLÁSULA SEGUNDA:

O Contratado se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da agricultura Familiar a Contratante conforme descrito
no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento.

CLÁSULA TERCEIRA:

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

CLÁUSULA QUARTA:

OS CONTRATANTES DE 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 de 30 dias após a assinatura
do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.

CLÁUSULA QUINTA:

O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem de Compra, expedida
pelo Departamento de Compras sendo o prazo de fornecimento até dezembro de 2019.



s A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a chámnaa pública^•0000ífl019. (SFISIC^I)
b. O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se mediante apresentação do Termo de Recebimento e a^^tas Fisç^
Venda pela Pessoa responsável pela alimentação no local e entrega. ^<CPl_ •

CLÁUSULA SEXTA:

O Grupo Informal: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor R$ 19.995,00 (Dezenove Mil
Novecentos e Noventa e Cinco Reais), assim representados:

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADEQUANTIDADE

8 Bolo-R$ 15,50 Kg 1290

CLÁUSULA SÉTIMA:

Nos valores mencionados na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim
como os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas, previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao
cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão á conta da seguinte dotação orçamentária: Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE/FPM/PROGRAMAS FEDERAIS/OUTROS - 3.3.90.30.01 - Material de Consumo.

CLÁUSULA NONA:

A CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula quinta, alínea "b", e após a tramitação do
Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente ás entregas do mês anterior. Não
será efetuado qualquer pagamento a(o) CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação de obrigação
financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA:

A CONTRATANTE, que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento da Contratante FORNECEDOR,
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 ONZE:
Nos casos de inadimplência da CONTRATANTE, proceder-se á conforme o 1°, do art. 20 da lei n. *■ 11.947, de
16/06/2009 e demais legislações relacionadas.

CLÁUSULA DOZE:

O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das notas fiscais de vendas,
ou congêneres, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para
Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA TREZE:

A CONTRATANTE se compromete em guardar por 05 (cinco) anos as Notas Fiscais de Compras, 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 QUATORZE:

É de exclusiva responsabilidade do Contratado FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados a Contratante ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à
fiscalização.

CLÁUSULA QUINZE:



—♦

A CONTRATANTE em razão de supremacia de interesses públicos sobre os interesses particulares podi

a. Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse públic|
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 das remunerações respectivas ou da indenização por despesas já
realizadas.

CLÁUSULA DEZESSEIS:

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente divididos
pela Contratante ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DEZESSETE:

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação e da Nutricionista e também pela
Prefeita do Município.

CLÁUSULA DEZOITO:

O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n® 00001/2019, pela Resolução/FNDE n" 38, pela Lei n°
11.947, 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, resguardada as suas
condições essenciais.

CLÁUSULA VINTE:

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-símile transmitido pelas partes.

CLÁUSULA VINTE E UM:

Este contrato, desde que observada à formação preliminar à sua efetivação, por meio de carta, consoante Cláusula Vinte,
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. Qualquer dos motivos previstos em Lei.

CLÁUSULA VINTE E DOIS:

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou pelo período de 06 (seis)
meses, contados da data de sua assinatura.

CLÁUSULA VINTE E TRÊS:

É competente o Foro da Comarca de Belém, estado da Paraíba para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste
contrato.

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



CONTRATANTE:

;físn«J2QM
1^ rkJ^YBelém/PB, 20 de^^ço de 201^

'REFEITURA MUNICIPAL DE BELEM

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA

Prefeita

CONTRATADO:

^0 .yjt: foTohcn^
FRANClSCA BENTO PEREIRA

FORNECEDOR

Testemunhas:

C^íPjCKj çky Íqa".nm*

Nome:

O



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE CONTRATO N" 00034/2019.

REFERENTE CHAMADA PÚBLICA N" 00001/2019.

TERMO CONTRATO PARA AQUISIÇÕES/FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, ESTADO DA PARAÍBA, Pessoa Jurídica de direito público, com
CNPJ sob o n.° 08.926.517/0001-57 com sede à Rua Flávio Ribeiro, 74, Centro - Belém/PB, representada neste ato pela
Prefeita Municipal Sr'. Renata Christinne Freitas de Souza Lima, portador do CPF n.® 716.329.644-49, doravante
denominada Contratante, e do outro lado a empresa COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS
LTDA, CNPJ 10.944.103/0001-63, fornecedor do grupo formal, com DAP n® SDW1094410300012811171035, neste
ato representada pelo Senhor Gilmar Maia da Silva, CPF: 043.930.484-90, doravante denominado Contratado,
iúndamentados nas disposições da Resolução n.® 26, de 17/06/2013 - FNDE, e tendo em vista o que consta na chamada
pública n® 00001/2019, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empregador Rural, destinados ao atendimento do
Programa de Alimentação Escolar/PNAE, conforme Resolução FNDE n.® 26 de 17 de junho de 2013, até dezembro de
2019, contados da data de assinatura deste instrumento de Contrato, de acordo com a chamada pública n® 00001/2019,
parte geradora do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

CLÁSULA SEGUNDA:

O Contratado se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da agricultura Familiar a Contratante conforme descrito
no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento.

CLÁSULA TERCEIRA:

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

CLÁUSULA QUARTA:

OS CONTRATANTES DE 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 de 30 dias após a assinatura
do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.

CLÁUSULA QUINTA:

O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem de Compra, expedida
pelo Departamento de Compras sendo o prazo de fornecimento até dezembro de 2019.



^ a .Á entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a
"00001/2019.

b. O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se mediante apresentação do Termo de Recebimento e
Venda pela Pessoa responsável pela alimentação no local e entrega.

CLÁUSULA SEXTA:

O Grupo Informal: Pelo fomecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor R$ 307.957,50 (Trezentos e Sete Mil
Novecentos e Cinqüenta e Sete Reais e Cinqüenta Centavos), assim representados:

cm

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

Abacaxi - R$ 2,25 UND 500

Alho-R$ 13,00 KG 350

Banana-R$2,63 DZ 400

Batatinha-R$2,90 KG 600

Beterraba-R$3,50 KG 4000

Game bovina sem osso - R$ 20,50 KG 9025

Cebola - R$ 3,25 KG 4000

Cenoura-R$3,00 KG 3000

Chuchu - R$ 3,00 KG 500

Feijão Carioca- R$ 5,10 KG 750

Mamão - R$ 2,25 KG 1000*
Melancia — R$ 2,00 KG 2000'

Ovos - RS 0,70 UND 750

Polpa de cajá - R$ 9,00 KG 3500

Tomate - R$ 3,25 KG 3000

CLÁUSULA SÉTIMA:

Nos valores mencionados na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim
como os encargos fiscais, sociais, comercias, trabalhistas, previdenciáríos e quaisquer outras despesas necessárias ao
cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão á conta da seguinte dotação orçamentária: Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE/FPM/PROGRAMAS FEDERAIS/OUTROS - 3.3.90.30.01 - Material de Consumo.

CLÁUSULA NONA:

A CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula quinta, alínea "b", e após a tramitação do
Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente ás entregas do mês anterior. Não
será efetuado qualquer pagamento a(o) CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação de obrigação
financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA:

A CONTRATANTE, que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento da Contratante FORNECEDOR,
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 ONZE:
Nos casos de inadimplência da CONTRATANTE, proceder-se á conforme o 1", do art. 20 da lei n. ° 11.947, de
16/06/2009 e demais legislações relacionadas.

/\JU
CLÁUSULA DOZE: (

O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das notas fiscais de vendas,
ou congêneres, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para
Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.



i  ̂
CLÁUSULA TREZE:

A CONTRATANTE se compromete em guardar por OS (cinco) anos as Notas Fiscais de Compi
Recebimento, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação

CLÁUSULA QUATORZE:

É de exclusiva responsabilidade do Contratado FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados a Contratante ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à
fiscalização.

CLÁUSULA QUINZE:

A CONTRATANTE em razão de supremacia de 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 CONTRATA^E alterar ou rescindir o contrato sem culpa do Contratado, deve respeitar o equilíbrio
econômico financeiro, garantindo-lhe o aumento das remunerações respectivas ou da indenização por despesas já
realizadas.

CLÁUSULA DEZESSEIS:

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente divididos
pela Contratante ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DEZESSETE:

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação e da Nutricionista e também pela
Prefeita do Município.

^ CLÁUSULA DEZOITO:

O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n° 00001/2019, pela Resolução/FNDE n** 38, pela Lei n°
11.947, 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, resguardada as suas
condições essenciais.

CLÁUSULA VINTE:

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-símile transmitido pelas partes.

(\Xy
CLÁUSULA VINTE E UM: L

Este contrato, desde que observada à formação preliminar à sua efetivação, por meio de carta, consoante Cláusula Vinte,
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. Qualquer dos motivos previstos em Lei.
"7c|cuo yVt C]

CLÁUSULA VINTE E DOIS: \% ^ «I
dpi

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou pelo per '
meses, contados da data de sua assinatura.

CLÁUSULA VINTE E TRÊS;

É competente o Foro da Comarca de Belém, estado da Paraíba para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste
contrato.

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

Belém/PB, 20 de Março de 2019.

CONTRATANTE:

-PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA

Prefeita

CONTRATADO:

Q0OPERATIViIPERATIVA

1^

 REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA

GILMAR MAIA DA SILVA

REPRESENTANTE

Testemunhas:

Nome. - , ^ ̂
RG n" ã-^5C ■ ^ <2."^

.0 ̂  Ja
Nome: _

RGn-



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM/PB

CHAMADA PÚBLICA N." 00001/2019
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de Gêneros Aiimentícios da Agrícuitura Familiar e do Empregador Rurai,
destinados ao atendimento do Programa de Aiimentação Escoiar/PNAE, conforme Resolução FNDE
n.° 26 de 17 de junho de 2013, até dezembro de 2019. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública
n<* 00001/2019. DOTAÇAO: As despesas decorrentes do presente contrato correrão á conta da
seguinte dotação orçamentária: Programa Nacional de Alimentação Escolar
PNAE/FPM/PROGRAMAS FEDERAIS/OUTROS - 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA:
até o finai do exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL

DE BELÉM e:

JOSÉ AILTON FERNANDES DOS SANTOS - CONTRATO N° 029/2019
DAP: SDW0051212244001203190816

Valor: R$ 17.130,00
ROBERTO GALDINO DE OLIVEIRA - CONTRATO H" 031/2019

DAP: SDW0072838624301512160919

^  Valor: R$ 8.340,00
RUBENS BATISTA DOS SANTOS - CONTRATO N° 028/2019

DAP: SDW0075869394030103191041

Valor R$ 19.950,00
CRISTIANO BERNARDO DE ALUSTAU - CONTRATO N» 030/2019
DAP: SDW0023953924990212160621

Valor R$ 19.987,50
COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA - CONTRATO N° 034/2019

DAP: SDW1094410300012811171035

Valor: R$ 307.957,50
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS/PB -
COOPAFAB - CONTRATO N° 027/2019

DAP:1649178100012909140820

Valor R$ 138.244,00
ANDRÉA DE LUCENA SILVA PONTES - CONTRATO N« 032/2019

DAP: SDW0084462444622601171158

Valor R$ 18.840,00
FRANCISA BENTO PEREIRA - CONTRATO N» 033/2019

DAP: SDW0753168624491403190825

Valor R$ 19.995,00
Datas dos contratos: 20/03/2019.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA
Prefeita
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB.
homologação E adjudicação - CHAMADA PUBLICA N*

00001/2019

Nos temios do relatório final apresentado pela Comissão Permanente
de Licitado e otiservado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a
Chamada POtrIlca n° 001/2019, que objetiva: Aquisiçóes de GOneros
Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empregador Rural, destinados
a Merenda Escolar; HOMOLOGO o correspondente procedimento
lldtatório e ADJUDICO o seu objeto a: JOSÉ AILTON FERNANDES
DOS SANTOS • DAP: SDW0091212244001203190816 • Valor R$

(«'•n 17.130,00: ROBERTO 6ALDIN0 DE OLIVEIRA - DAP:
SDW0072e38824301512160919 • Valor: R$ 8.340,00; RUBENS
BATISTA DOS SANTOS • D/\P: SDW0075869394030103191041 -
Valor RS 19.950,00; CRISTIANO BERNARDO DE ALUSTAU • DAP:
SDW00239539249S0212160e21 • Valor RS 19.987,50;
COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA •
DAP: SDW1094410300012S1117103S • Valor RS 307.957,50;
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO
DE BANANEIRASffB - COOPAFAB - DAP:
16491781C0012909140820 - Valor RS 138.244,00; ANDRÉA DE
LUCENA SILVA PONTES • DAP: 8DW0084462444822601171158 -
Valor RS 18.840,00; FRANCISA BENTO PEREIRA • DAP:
SDW0753168624491403190825 - Valor. RS 19.995,00.

Beiem • PB, 20 de Março de 2019.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

PREFEmiRA KUMCIPAL DE Ba£lH>8
CHAMADA PÓSUCA H.« OCWIOOI»

EXTRATO DE CONTRATOS

tCr. Aquisltfla dt Ginan» Aimntldai da AgitcuRuia FamBar a da Efflpcagader Ruial
"»aaoalendliiia<ttBdoPiagniiiBdeAftiii(ila9áeEaeoltirPNAE,«Bntom»aReaeliitlBFKOE
>17 de junto de 2013. até daunitiio de JOItL FUNDAMENTO LEQAL Chamada PúUca

0V20ie. OOTAÇAO: As despesas deeeRtnIes de piastMa eonvalo oenetlo á oonia da
doteela oiçamenUita: Ptestams Nselenal de AUmenlaçAo Eseelar •

FPM/PR0GRAMA8 FEDERAIStOUTROS - 3.3.00.30.01 • Msleihl da Consumo. VIGÊNCIA:
^  r de «ewlcle Ihenealro de 2010. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL
lÉBElÊMe:

>SÊAn.TONFERNANDES DOS SANTOS-CONTRATO N*02112019
I AP: SOWD0S1212244001203100316
\ donRS 17.130,00
I aSERTO OALDINO DE OLIVEIRA - CONTRATO H» 03112019
I U>:3DW007293S824301S12160919
V lcnRSa340,00

ISBAT1SrAOOSSANTOS-CONTRATON*a28a019
a>WD07SBe939403010319IIMI
RS19.S».(»

ISTIANO BERNARDO OE ALUSTAU - CONTRATO N> 0300019
eOW0a239S392<l9SO212160821
RS 1S 987 90

IPERATIVAREOIONAL008 PRODUTORES RURAIS LTOA-CONTRATON»0240019
SOWia94410300012ai117103S
R$307057.50
ERATIVA DOS AORICULTORES FAMILIARES DO MUNtdPtO DE BANANHRASrPB -

CONTRATO N- 0270019

I64917B1000I2909140620
138044,00

ANDRÉA DE LUCENA SLVA PONTES - CONTRATO N« 0320019
1171158

vsienf
FRANOdA BENTO PERBRA- CONTRATO N* 0330019
DAP: SDVW753168824491403100825
Valer R$1
DatasdosedUiBloa: 20030019.

RENATA CHRISnNNE FREITAS OE SOUZA LIMA
Praftlta



30 João Pessoa-Terça-feira, 26 de Março de 2019

<^ane/;/

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N* 00018/2019

O Pregorâo Oficial comt^ca aos interessados que o Pregão Presencial n^00()lS>2019, cujo objeto é
Aquisição de Gêneros Alimentícios (Hcnirmligraiijeiros). para atender as necessidades do Setor dc
Nutrição do Hospital e Maternidade Municipal Pe. Alfredo Barbosa • HMMPAB. marcado para o dia
26/03/2019, às liiOOh, fica adiado para o dia 08/04/2019, às llsOOh, Maloies infurmaçõcs: no horário
das 08:00 às 14:00 dos dias úteis. Telefone; (08.3) 3250*3121/ Email; scscab.Iiciiacao'<'i>cabedelo. pb.gov.br
Edital disponível no síte:http://cabedelo.pb gov.br/transparcncia/transparencia.cdiiais asp

Cabedelo • (Ül. 25 de Março dc 2019
Carlos Anfonio Rangel de Melo Júnior

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO ORIUNDO DA
TOMADA DE PREÇO 009/20IS
Objeto doCeitsme: CONTRATAÇAODE E.VIPRESA PARA OBRA INTEGRADA DE REABILITAÇAO
URBANA NA PRAIA DO POÇO NO MUNICiPIO DE CABEDELO
P%les: Prefeitura Municipal de Cabedelo e
CTN'002S3/2018-COMERCIALECONSTRUTORAFÊNIXEIRELLI-CNPJ 73,(M1.188 0001-90
|i^^*^ivo:OcanIialolica|iniiTagadaporin9Ís 160 dias. com vigdncia até 18/06/2019.

.amenlo: Ait. S7. $ 1*. III e ait. 79. §5° da Lei Federal n" 8.666/93.
Data da Assinatura; OS de Feveieira de 2019.
Cabedelo, 2S de Fevereiro de 2019
VÍTOR HUGO PELXOTO CASTELUANO
Prefeito

Prefeitura Municipal
de Belém

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N* 00016/3019

Toma público que fará realizar através do Pregoeiro Ofieial e Equipe de Apoiu. sediada na Rua FIávio
Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, ás 08li30rain do dia 08 de Abril de 2019 licildtçâo modalidade Pregáo
Presencial, do tipo menor preço, para: AquisiçOes de frutas e verduras para atender as necessidades da
Administração Municipal até o fim do exercício de 2019. Recursos previstox uo orçamento vigente.
Fundamento legal; Lei Federal n* 10.520/02 c Decreto Municipal n^031/2015 InfoiinaçÕes: no horário
das 07:00 as 11:00 linr)i<-8Wiitan Finaii- licitaeiiopnib2@gitiHÍl eom

de Março dc 2019
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNiaPAL DE BELÉM

cí'*Vb\DA PÚBLICA N.' 00001/2019
E\. AATO DE CONTRATOS
OBJETO; AquisiçSode Gêneros Alimentícios da Agrícultura Familiar c do Empregador Rural, destinados
ao atendimento do Programa de Aiimenlaçêo Escolar/PNAE, conforme Resolu(êo FNOE n.° 26 de 17
de junho de 2013. ntê dezembro de 2019. FUNDAMENTO LEGAL; Chamada Pública n° 00001/2019,
DOTAÇAO; As despesas deconentes do presente contrato coircrilo á conta da seguinte dotação orçamen
tária; Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FFM/PROGRAMAS FEDERAIS/OUTROS
- 3.3.90.30.01 - Material de Consuma. VIGÊNCIA; até o final do exercício financeira dc 2019. PARTES
CONTRATANTES; PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉ.M e;
JOSÉ AILTON FERNANDES DOS SANTOS - CONTRATO N* 029/2019
DAP; SDWOOS12I224400I2031908I6
\hlor; RS 17.130.00
ROBERTO GALDINO DE OUVEIRA - CONTRATO N" t»l/2019
DAP; SOW007283882430ÍS12160919
Vslor; RS 8.340.00
RUBENS BATISTA DOS SANTOS - CONTRATO N* 028/2019
DAP; SDWa07S86939403010319104i

Vilor RS 19.9SO.00
CRISTIANO BERNARDO DE ALUSTAU - CONTRATO N°* 030/2019

1 DAP: SDW00239S3924990212I60621
\Vllor RS 19.987,50
COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA - CON TRATO N* 034/2019
pAP; SDW1094410300012811171035
slor RS 307.957.50
OOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS/

PB - COOPAFAB - CONTRATO N* 027/2019
DA^ 1649178100012909140820
VsldtRS 138.244.00
ANDRÉA DE LUCENA SILVA PONTES - CONTRATO N* 032fl019
DAP: WW0084462444622601171158
Valor m 18.840,00

FRANCISA BENTO PEREIRA - CONTRATO N* 033/2019
DAP; SDW0753168624491403190825
ViIor; RS 19.995.00
Datas dos contratos: 20/03/2019.
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LISM
Prclelln

Prefeitura Municipal |
de Pociniios

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. 00003/2019

O Município dc Pociiihos, por meio da Pregocíra Oficial, toma público para conhecimento dos interessa
dos, que decidiu tomar sem efeito a Publicação do Aviso de Licitação do Pregão Presencial 00003/2019
do tipo menor pieço, visando formar Sistema de Registro de Preços para contratações Alturas, psra:
REGISTRO DE PREÇOS EM ATA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,
de forma parcelada. Motivo: Publicado erroneamente. Data da Publicação; Diário Oficial do Estado da
Paraíba datado em 14/03/2019, Boletim Oficial do Município, datado em 14/03/2019, Jornal Coireto
datado em 14/03/2019

Pocinhos*PB, 25 de Março de 2019,
AMANDA APOLINÃRIO DA SILVA

Pregodra Oficial.

Prefeitura Municipal
de Poço Dantas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N* 00DO7/2OI9

Nos tomos do relatório final apresentado ptlo Pregoeiro Oficial e obseivado parecer da Assessoria
Juridiea, referente ao Pregão Piesencial n° t)0007/2019. que objetiva: Aquisição de Pães para a merenda
escolar da Rede Municipal de Ensino do município de Poço Dantas; HOMOLOGO o correspondente
procedimento licilatòrio em favor de; MARIA JOSA DE SOUSA 52594688487 - RS 23.940.00.

Poço Dantas - PB, 25 de Março de 2019
JOSÉ GURGEL SOBRINHO

PrefdIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTHATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Pães para a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino do município de Poço
Dantó. FUNDAMENTO LEGAL; Pregão Presencial n" 00007/2019. DOTAÇÃO: Recursos Próprios
-destinados á educação. VIGÊNCIA; ató o final do exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRA
TANTES; Prefeitura Municipal de Poço Dantas e: CT N° 00024/2019 • 26.03.19 • M/UtJA JOSA DE
StjUSA 52594688487 • RS 23.940.00.

Prefeitura Municipal
de Dçna inês

'  PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

I  HOMOLOGAÇÃO
I  PREGÃO PRESENCIAL N* 00007/2019

Nos leimos dò lelaiòrio final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurí
dica. referende ao Pregão Presencial n''00007/20l9,qucobjeliva: Contratação de empresa para prestação
de serviços médicos, na realização de exames de ultrossonografia para atendimento na PoEcMnica desta
cidade: Ht^OLOGO o correspondente procedimento licitalório em favor de; ULTRAMED ElRELl
EPP-RS 64.800.00.

Dona Inês - PD. 22 de Março de 2019
TARCIANA LUCENA NUNES

Seecetarin Municipal

PREFEITURA A1UNICIPAL DE DONA INÊS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N' 00016/2019

Nos lermos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria
Jurídica, referente ao Pregão Presencial n° 00016/2019, que objetiva: Prestação de serviços de trans
porte dos estudantes e diversas, destinados a Secretaria dc Educação: HOMOLOGO o correspondente
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